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פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  1.מתאריך  -41.41.1.41ריכוז החלטות
(משרדי הרשות השנייה)11:11 – 13:11 ,

משתתפים:

אוה מדז'יבוז' ,יו"ר המועצה
דורלי אלמגור
ד"ר דליה זליקוביץ'
יוכי פלר
יצחק בורבא
מרה מרו – סנבטו
ד"ר מיכל שפירא
סוהיר נחאס
שפיק עבד

לא משתתפים :פרופ' טליה איינהורן
אייל מלובן
פרופ"מ אילת ברעם – צברי
ד"ר עמית לביא – דינור
נוכחים:

מוזמנים:

ניר שויקי ,מנכ"ל בפועל
עו"ד הילה שמיר ,היועצת המשפטית
אופיר ביתן ,עוזר מנכ"ל
עידן אור ,סמנכ"ל תוכן
אופיר רייכמן ,ראש אגף טלוויזיה
עו"ד גילה ורד ,עוזרת ראשית ליועצת המשפטית
מיטל שגב ,דוברת
ליאת כהן ,ע .יו"ר ומתאמת פעולות המועצה וועדותיה

"ישראל ;"4.

גולן יוכפז ,מנכ"ל חדשות
עו"ד דבורה קמחי ,סמנכ"ל רגולציה

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

סדר היום :
 .4דבר יו"ר.
 .1דבר מנכ"ל.
 .3בקשת "חדשות  "4.להארכת מהדורת החדשות.
 .1בקשה להעברת אמצעי שליטה ברדיו "קול חי".
 .1נציב פניות הציבור ברשות השנייה -עדכון תקופתי ודוח שנתי.
 . 6תיקון כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (חסות לתוכנית) ,תש"ע .1..2-
 .7שונות.

פרוטוקול הישיבה

14
15

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

שלום ,שלום לכולם .מאחר ואנחנו בפיגור ,אז אנחנו נתחיל עם נציגי

16

חדשות  11ונמשיך אחרי זה לעניינים .סליחה ,בערוץ  ,11חדשות

17

.11

18

גולן יוכפז:

ואני אסביר כמה הסברים.

19
20

נתחיל במצגת ודבורה תגיד כמה מילים ואז נעשה לכם את המצגת

עו"ד דבורה קמחי:

אני אגיד כמה מילים .אני פותחת בשלוש התנצלויות .אחת בשם

21

המנכ"ל שלנו ,שלא נמצא פה היום .אמנם בדרך כלל הוא לא אוהב

22

להגיד את הסיבה האמיתית ,אבל הבן שלו מאוד חולה והוא נמצא

23

בניתוח בארצות הברית .מי שהיה במועצה הקודמת יודע שזה קורה

24

כל איזה שהוא פרק זמן הבן שלו צריך לעבור ניתוח במקום אחר וזה

25

סיפור מאוד קשה .זאת גם הסיבה ש,-

26

ד"ר דליה זליקוביץ':

תגידי לו החלמה מהירה.

27

עו"ד דבורה קמחי:

אני אגיד לו ,מכולם .זאת גם הסיבה שבדיון הראשון שהזמנתם

28

אותנו ,הוא לא יכול היה להגיע .בדיון השני לגולן הייתה ישיבה

29

בכנסת וגם קיבלנו את זה בהודעה קצרה ,כך שאני מקווה שתבינו

30

שאנחנו רוצים להופיע בפני המועצה הזאת .אנחנו הגשנו את

31

הבקשה שלנו כבר ב 21-בספטמבר ,כי רצינו לקבע את הלוח שלנו,

32

רצינו שהציבור ידע בדיוק מתי מתחילות החדשות ומתי מסתיימות

2

1

החדשות ולהגיע ללוח מסודר .ההארכה של החדשה נובעת ,בראש

2

ובראשונה ,מהצורך של החדשות ומהרצון של החדשות להעמיק

3

ולהיות חדשות שונות מהמהדורות האחרות וזה תיכף גולן יסביר

4

לכם .אבל יש להן גם השלכות מאוד משמעותיות על לוח השידורים

5

של הערוץ עצמו .הן משתלבות ועולות בקנה אחד עם התכנית

6

העסקית של הערוץ ,שהצגנו לכם ושעל בסיסה המלצתם בפני

7

הוועדה המיוחדת בכנסת לשנות את ההגדרה של ההוצאה

8

לשידורים .זאת אותה תכנית ,התכנית הזאת עובדת כשעון שוויצרי,

9

אנחנו עומדים על בסיס כלכלי איתן מאז אישרתם את התכנית

10

הזאת .אני שואלת את עצמי מי נהנה מההארכה של החדשות .זה

11

שהציבור נהנה ,אתם תיכף תראו .מדובר במוספים שהם איכותיים,

12

טובים ומניבי רייטינג ,זאת אומרת שהציבור אוהב אותם .מי שעוד

13

נהנה זה שוק ההפקה ,כי בעצם כפי שאתם יודעים ,תכניות סוגה

14

עילית אנחנו משדרים מיד אחרי החדשות ,אנחנו לא דוחים אותם

15

לשעות מאוחרות יותר וככל שהרייטינג של החדשות גבוה יותר ,הוא

16

מהווה פלטפורמה יותר טובה לתכניות הסוגה העילית .מי שעוד

17

נהנה ,שוק ההפקה נהנה גם כי כל המוספים האלה ,בעצם הם

18

מוספים תיעודיים .אם היינו מוציאים אותם מהחדשות החוצה ,הן היו

19

תכניות תעודה ,שהיו נוגסות בהשקעה של הסוגה העילית .מכיוון

20

שהן בתוך החדשות ,הן לא נחשבות לתכניות סוגה וככה העוגה של

21

תכניות הסוגה נשמרת כפי שהיא .עוד משהו ,דבר אחרון .מנכ"ל

22

הערוץ ביקש ממני לבקש בשמו ,שאם יש לכם לבטים לאשר את

23

התכנית שאנחנו מגישים היום ,תאפשרו לו בכל זאת להופיע בפניכם

24

ולהשמיע את דברו ,כי היא חלק מאוד אינטגרלי מהמיתוג החדש של

25

הערוץ ,מהתכנית .הכול שלוב האחד בשני והוא ירצה להסביר לכם

26

את ההשלכות של זה.

3

1

עו"ד הילה שמיר:

ציינת את העניין הזה של הסוגה עילית ,מבחינת המחויבויות .את

2

התייחס לזה ,שגם אם הבקשה הזו של עד תשע ועשרים מאושרת,

3

אז למעשה אתם עדיין שמים בשעות ,זאת אומרת ,אפשר קצת יותר

4

לפרט בעניין הזה?

5

עו"ד דבורה קמחי:

אצלנו ,לוח השידורים שלנו ,תכניות סוגה עילית מתחילות מיד בסיום
החדשות .מחלקת התוכן שייכת לגולן.

6
7

עו"ד הילה שמיר:

אז השאלה אליך.

8

גולן יוכפז:

כשמשודרת תכנית כמו "המקור" אחרי מהדורת חדשות מורחבת ,אז

9

ה lead in-שלה ,הפלטפורמה שהיא מקבלת מתחילת העבודה

10

שלה ,מתחילת השידור שלה ,היא הרבה יותר גבוהה מאשר

11

מהדורה ללא המוספים ומסתיימת בתשע .לזה דבורה מתכוונת.

12

קודם כל תודה ,בוקר טוב ,תודה שהזמנתם אותנו .עבדנו לא מעט

13

על המצגת הזאת ,משום שאנחנו חושבים שהעניין הוא בנפשנו .הוא

14

בנפשנו גם מבחינה עיתונאית תוכנית וגם מבחינת התכנית העסקית

15

של ערוץ  11וחדשות  11בגלגול הנוכחי והמוצלח ,טפו טפו ,של

16

הערוץ הזה ,שיש לכם חלק נכבד מאוד בניסוח של המתווה הזה .אני

17

מבקש להתייחס בדברים שלי בעיקר לענייני תוכן ,לענייני השירות

18

העיתונאי שאנחנו נותנים בתור חדשות  11לצופים שלנו ואני אפרט.

19

אנחנו נתחיל באיזה סרטון קצר שהכנו ואחר כך נלך למצגת.

20
21

(לאחר הפסקת צפייה במצגת)
גולן יוכפז:

זה היה הסרטון ,אני אעשה את זה מפה ברשותכם .התבקשתי

22

להציג בפניכם את תפיסת המגזין שלנו ,בחדשות  .11בעצם ,בבסיס

23

מהדורת החדשות של ערוץ  11כמו מהדורת החדשות של ערוץ ,2

24

התארכה משמונה עד השעה תשע .כחלק מתפיסת הערוץ החדשה

25

וגם כחלק מתפיסת המיצוב שלנו בחדשות  11כמהדורה מבודלת

26

ושונה מהמהדורה של חדשות  ,2החלטנו לעשות כמה שינויים,

4

1

שתיכף ניגע בהם .בעיניי ,בשורה התחתונה ,כשאתם שואלים מה

2

הערך המוסף שקיבל הצופה של חדשות  ,11כאשר המהדורה שלו

3

התארכה בעשרים דקות ,זה הסיפור הזה .אלה שני האנשים האלה,

4

אלה שתי הסדרות האלה" :היג'רה" של צבי יחזקאלי ,סדרה

5

ששודרה לפני כחצי שנה פחות או יותר והייתה בעצם סדרת המשך

6

לשתי סדרות נוספות שהוא עשה .סדרה על האסלאם ,שעסקה

7

באיסלאמיזציה של אירופה וסדרת כתבות למהדורה המרכזית

8

שנקראה "איום דעא"ש" ,שבעצם חשפה בפעם הראשונה את הצופה

9

הישראלי ,לסיפור הזה של מכונת הטרור ,של המכונה המפלצתית

10

של דעא"ש .הסדרה האחרונה הזו" ,היג'רה" ,ששודרה לפני משהו

11

כמו חצי שנה בחדשות  ,11עסקה בתופעת החזרה ,ההגירה של

12

צעירים אירופאים מבתים טובים בבריסל ,בפריז ,בלונדון אל שורות

13

דעא"ש ,בסוריה ,בעיראק ,ממש אל שטחי האש של דעא"ש .העברה

14

של תהליכים של איסלאמיזציה של האנשים האלה והתאמה לתוך

15

הארגון .הפיכתם למכונות טרור או מכונות מלחמה .השתתפות

16

שלהם בקרבות ואחר כך ,לפחות בחלקם ,חזרה של האנשים האלה

17

פנימה ,לתוך אירופה לבתים שלהם ,עם אותם דרכונים של האיחוד

18

האירופי ,שאיתם הם יצאו לסוריה ,הם גם חוזרים ובעצם מהווים

19

פצצה מתקתקת בתוך השכונות שלהם וארץ מולדת שלהם ושם הם

20

משמשים בעצם פצצה מתקתקת ,לקראת פיגועים כמו שראינו

21

בבריסל ,בלונדון ,בפריז .מי שראה את הסדרה הזאת "היג'רה" ,יכול

22

היה להבין לעומק או לא הופתע כאשר אירוע מז'ורי כמו פיגוע הטרור

23

בפריז מתרחש .אותו דבר "אקסודוס"" .אקסודוס" ,סדרה שזכתה

24

להמון מחמאות וביקורות ואהדה גדולה .שתיהן זכו לאהדה גדולה

25

של הציבור ,גם ברייטינג וגם במכתבים ומיילים שקיבלנו למערכת.

26

נדב אייל ב"אקסודוס" תיאר את נדידת העמים ,ממש כך .תופעה של

5

1

נדידת עמים הגדולה ביותר באירופה ,מאז תום מלחמת העולם

2

השנייה .אנשים ,פליטים ,שמגיעים גם מאפריקה אבל גם משטחי

3

לחימה כמו בעיראק ,כמו בסוריה ודרכם ,דרך גלי ההגירה הענקיים

4

האלה ,משתרבבים או נכנסים או מנסים להיכנס פנימה לתוך

5

אירופה ,גם גורמים דעא"שיסטים ,איסלאמיסטים ,טרוריסטים

6

שחלקם ,כמו שראינו ,ביצעו את הפיגועים האחרונים בלונדון,

7

בבריסל ,בפריז .אז בעצם ,מי שראה את שתי הסדרות האלה

8

בחודשים האחרונים ,בחדשות  11בפרק המוסף ,לא הופתע

9

ממתקפת הטרור על אירופה .לא הופתע והבין את התמונה הגדולה

10

של סיפור הטרור האיסלאמיסטי והתפשטות שלו לתוך אירופה

11

בעיקר דרך דעא"ש ודרך ארגונים איסלאמיסטים נוספים .לפני

12

כשנתיים ,התחלנו לשדר בחדשות  11פרק מגזין .הפרק הזה בא

13

כחלק מתפיסת שידור חדשה ,שלפיה הצופה מתיישב בשמונה בערב

14

מול המסך כאשר הוא כבר רווי לגמרי בחדשות היום .הוא קורא

15

אותם באינטרנט ,בטוויטר ,בפייסבוק ,הוא מקבל פושים עליהם ,הוא

16

שומע עליהם ברדיו .בעצם היכולת שלנו לחדש לצופה שיושב מולנו

17

בשמונה בערב ,היא יכולת קטנה מאוד בעולם הדיגיטלי שאנחנו

18

נמצאים בו .הצופה כבר רווי בחדשות ,הצופה מכיר את החדשות,

19

הצופה אפילו קורא פרשנויות על החדשות ,כאשר הוא במשרד יושב

20

מול האינטרנט שלו .הוא גם צופה בקטעי וידאו .זאת אומרת ,היכולת

21

שלנו לחדש לצופה בשמונה בערב בתוכן חדשותי כרונולוגי מחדשות

22

היום ,היא משימה לא פשוטה .ועם כך בעצם ניסינו להתמודד.

23

הצופה מבקש לקבל תוכן מעמיק יותר ,שיאפשר לו להבין יותר את

24

סביבת חייו .תכנים שנוגעים לשגרת חייו .עכשיו אני אפרט .איך

25

הגענו למסקנה הזאת? כשנכנסתי לתפקיד פחות או יותר בקיץ

26

 ,2113לפני שהמהדורה עברה לשידור מלא בירושלים ,עשינו מחקר

6

1

גדול מאוד ,שכלל כעשרים קבוצות מיקוד ,על ידי מכון "מודוס" בקיץ

2

 .2113עשינו בשלושה מקומות עיקריים :תל אביב ,חיפה ,באר שבע.

3

ביקשנו מקבוצות המיקוד ,מדובר בסך הכול במאות אנשים ,לצפות

4

במהדורת חדשות  11ובמהדורת חדשות  .2הם צפו במשך עשרה

5

ימים .חלק מצופי ערוץ  2הקבועים נתבקשו לצפות במהדורת חדשות

6

 11ולהכיר אותה .חלק מצופי חדשות  11הקבועים התבקשו לצפות

7

במהדורת חדשות  2ולהביע את דעתם .וכך בקיץ  2113ישבנו

8

במשך כמעט חודש ,ערב ערב ,מול קבוצות המיקוד האלה ,כשלפנינו

9

יש זכוכית חד כיוונית ,אנחנו יכולים לראות את קבוצות המיקוד

10

ולשמוע מה הם חושבים עלינו והדברים שהם אמרו עלינו ,על חדשות

11

 ,11על מהדורת החדשות של ערוץ  ,11היו דברים קשים מאוד .זה

12

בין היתר מה שהם אמרו" :המהדורה של חדשות " ,11הם אמרו

13

בקיץ " ,2113נראית כמו העתק של מהדורת חדשות  ."2העתק" ,רק

14

שמדובר בהעתק חיוור" .".התחושה שלי" ,אומר צופה אחר,

15

"שהמהדורה לועסת את כל החומר שפורסם כבר כל היום .".צופה

16

אחר אומר "המהדורה כמעט לא חידשה לי דבר" .צופה אחר אומר

17

"המהדורה עוסקת רק בתחומי ביטחון ובתחום המדיני והפוליטי .מה

18

עם החינוך של הילדים שלי? מה עם הבריאות שלי? מה עם הכיס

19

שלי? מה עם העוולות שגורמים לי?" .התפיסה הזאת של הצופים,

20

ששמענו אותה ,היא חצתה קבוצות .גם בחיפה וגם בתל אביב .גם

21

בבאר שבע גם  up scaleוגם פחות משכילים .כולם אמרו שהם

22

בעצם יושבים בשמונה בערב מול מהדורת חדשות שכמעט לא

23

מחדשת להם דבר ,לועסת את התכנים שהם קראו באינטרנט ושמעו

24

ברדיו במהלך היום ועוד יותר מזה ,היא נראית כמו העתק חיוור של

25

חדשות  .2זאת אומרת ,אם כבר לצפות בכרוניקה חדשותית ,אז בוא

7

1

נצפה בחדשות  ,2שאנחנו יותר מכירים ויותר אוהבים ושם יש

2

תחושה של יותר ,של  ,glamשל איזה מן זוהר כזה.

3

ד"ר דליה זליקוביץ':

אף אחד לא ראה בידול בין המהדורות?

4

גולן יוכפז:

לא .אמרו :זה אותו מוצר .היו כאלה שאמרו :זה אותו מוצר ,אנחנו

5

צופים ב ,11-אזה לא אכפת לנו גם לצפות ב .2-או צופים של 2

6

אמרו :אנחנו לא צופים ב ,11-אבל לא אכפת לנו לראות גם את ,11

7

זה אותו מוצר .זאת אומרת ,שלוש הערות עיקריות הם נתנו לנו:

8

אחת ,המהדורות שלכם לא מבודלות .שתיים ,אתם נותנים תחושה,

9

בשני הערוצים ,שאתם לועסים את החומר .לא חידשתם לי שום

10

דבר .אני בא בשמונה ,מתיישב על כורסה מולכם כדי שתשדרו לי

11

חדשות ,אבל אתם לא משדרים לי שום דבר חדש .כבר נחשפתי לכל

12

החומר הזה ואני רווי בו .והעניין השלישי שהם אמרו ,שהיה מאוד

13

חשוב ,אגב זה היה בקיץ  ,2113קצת אחרי הבחירות שבהן זכה

14

יאיר לפיד וההשפעה של "איפה הכסף?" ומעמד הביניים וכולי הייתה

15

מאוד ניכרת וכמעט כולם אמרו :תקשיבו ,אותנו לא מעניין מה אמר

16

אבו מאזן לאבו עלא ומה אומר סאיב עריקאת לבנימין נתניהו.

17

עו"ד הילה שמיר:

רוצים כאילו בדברים החברתיים.

18

גולן יוכפז:

מעניין אותי הכסף שלנו ,המשכורת שלנו ,החינוך של הילדים שלנו,

19

הבריאות ,הקריירה .לאן המדינה הזאת הולכת מבחינה חברתית,

20

הפערים החברתיים .הפערים בין דתיים לבין ,-או המצוקות של

21

דתיים וחילונים ,של אשכנזים וספרדים ,של עולים מול ותיקים.

22

הדברים שמרכיבים את החיים עצמם ,מה שנקרא ולא עניינים

23

ביטחוניים ומדיניים .ושלוש ההערות האלה הובילו אותנו לגבש

24

תפיסת,-

25

סוהיר נאחס:

סליחה ,למה לא הייתה קבוצת מיקוד לערבים?

26

גולן יוכפז:

הייתה ,אני חושב .הייתה קבוצה אחת.

8

1

סוהיר נאחס:

2

גולן יוכפז:

ומה ההערות שלהם?
מאוד דומה .הייתה קבוצת מיקוד אחת בערבית .נדמה לי שהם היו

3

בבאר שבע ,אם אני זוכר נכון .בזה אני לא הייתי ,בקבוצה הזאת,

4

אבל הייתה קבוצת מיקוד בערבית.

5

סוהיר נאחס:

לצערי ,הייצוג הטוב ביותר זה לא באר שבע .יותר נצרת ,יותר,-

6

גולן יוכפז:

זה מה ש ,-אני כבר לא זוכר ,אבל זה מה ש ,-אנחנו הסתמכנו על

7

מה שאומרים לנו אנשי המחקר .אבל הייתה קבוצת מיקוד של

8

ערבים ,שאמרו בדיוק את אותו דבר .לא היה שוני בין חיפה ,תל

9

אביב והדרום ,בכלל .הם אמרו כולם את אותו הדבר .ולכן ,כשנכנסתי

10

לתפקיד ,הבנתי שאני צריך לעשות שני דברים :אחד ,להפוך את

11

המהדורה שלנו ,של  ,11לרלוונטית .שתיים ,לגרום לבידול של

12

מהודרת חדשות  11ממהודרת חדשות  .2ואלה המסקנות שהגענו

13

אליהן :כחלק ממסקנות המחקר ,הוחלט לייסד פרק מגזיני מעמיק

14

ונרחב בחדשות  ,11שינסה להוות מענה על שלושת הצרכים

15

המרכזיים שעלו בקבוצות המיקוד .אחת .מבט אל תהליכי עומק

16

בחברה הישראלית ובעולם ,הוחלט ליישם זאת באמצעות סדרות של

17

כתבות ,שישודרו לאורך השבוע במהדורה המרכזית ,כשארכו של כל

18

פרק בסדרה כחמש עשרה עד עשרים דקות .שתיים .הצגת תחקירים

19

כלכליים ,מתוך צורך של חלק משמעותי מקרב צופינו ,אנשי מעמד

20

הביניים העובד ,שחשים שמיליארדי שקלים שהיו יכולים מופנים

21

עליהם מועברים לקבוצות ריכוזיות של בעלי הון או מופנים משיקולים

22

פוליטיים למגזרים אחרים .הוחלט ליישם זאת באמצעות המוסף

23

הכלכלי של מתן חודורוב "אנליסט" ,שנערך תחת הסיסמה "פה קבור

24

הכסף" ,איזה מן אדפטציה ל"איפה הכסף?" ,שארכו של כל פרק הוא

25

עשר דקות .שלוש .ייסוד מדריך ,שיהווה מורה נבוכים לצרכן

26

הישראלי באשר לעוולות צרכניות ,חיסכון ,יוקר מחייה ,איכות מזון,

9

1

איכות המוצר ,אמת בפרסום .הוחלט ליישם זאת באמצעות מוסף

2

הצרכנות של נגה ניר נאמן "ברקוד" ,שארכו של כל פרק הוא כחמש

3

עשרה דקות .התהליך הזה היה תהליך איטי .הוא לא התרחש בן

4

רגע .אנחנו התחלנו עם הסדרות ,עברנו ל"אנליסט" ובסופו של דבר,

5

השקנו את המגזין של נגה ניר נאמן .התהליך הזה נמשך כמעט

6

שנתיים .לאט לאט ,כשאנחנו כל הזמן בודקים את הדופק של הצופה.

7

מה הוא מרגיש? האם הוא איתנו? האם הוא לא איתנו? האם זה

8

גבוה לו? האם זה נמוך לו? האם הוא מתחבר לזה .האם הוא לא

9

מתחבר לזה? ותיכף תראו את הנתונים ,הנתונים הם מדהימים .גם

10

מה שזה עשה למהדורה וגם מה שזה עשה לפרק המגזין בתוך

11

המהדורה .הוחלט שמבנה המהדורה יכלול צמצום למינימום של

12

סיקור חדשות היום הכרונולוגיות .זאת אומרת ,אותם דברים

13

שהצופה אמר ,שהוא רווי בהם ,שהוא כבר למד אותם ,שהוא כבר

14

הכיר אותם ,שהוא קרא אותם במשרד ,שהוא שמע עליהם ברדיו,

15

שהוא קרא בטוויטר ובפייסבוק ,לצמצם אותם .לצמצם אותם פחות

16

או יותר לעשרים דקות .זה פחות או יותר החומר או הסיכום היום

17

הכרונולוגי שאנחנו נותנים לצופה שלנו .אם תיזכרו ,שלושים שנה

18

אחרה ,כשהיינו צופים ב"מבט" בתשע בערב ,חיים יבין היה פותח

19

את המהדורה ,בעצם היינו נקלעים לתכנית שלמה של חדשות,

20

שהייתה מסכמת לנו את חדשות היום ,שלא היינו יודעים מה הם

21

בכלל .זאת אומרת ,מה שחיים יבין אמר ,זה מה שקרה באותו יום.

22

כמעט ולא היינו ערים לחדשות שחלפו באותן עשרים וארבע שעות.

23

וזה חלוקת הזמנים :כותרות המהדורה ,פחות או יותר שלוש דקות.

24

חדשות היום ,כרוניקה ,מצומצמות ,עשרים דקות .פרסומות פחות או

25

יותר  ,grosso modoכעשרים דקות .פרק מגזיני יומי ,שזה סדרה

26

פלוס "אנליסט" פלוס "ברקוד" ,שלושים וחמש דקות .ועוד שתי דקות

11

1

לתחזית .עכשיו ,שימו לב מה עשה התהליך הזה ,לחדשות ,11

2

מבחינת האמון של הציבור במוצר .מבחינת היקפי הצפייה והרייטינג.

3

ככה אני קיבלתי את המהדורה ב 8.9 ,2113-היה הממוצע של

4

המהדורה.

5

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

מה ,מ 2113-אתה כבר שם?

6

גולן יוכפז:

ב .2113-ב ,2114-ללא "צוק איתן" ,זאת אומרת כדי שאפשר יהיה

7

להשוות תפוחים לתפוחים ,הורדנו את שני החודשים ,את יולי

8

ואוגוסט של  2113והממוצע השנתי היה  .11.5תראו את העלייה

9

מתשע אחוז ל,11.5-

10

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

רגע ,למה נטרלתם את "צוק איתן"?

11

גולן יוכפז:

כי אי אפשר" ,צוק איתן" היה מאוד גבוה ,בגלל המלחמה.

12

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

זאת אומרת שעם "צוק איתן" זה יהיה עוד יותר,

13

גולן יוכפז:

זה יהיה עוד יותר גבוה .עם "צוק איתן" זה הגיע בערך ל.11.1-

14

השנה ,בלי "צוק איתן" ,בלי מלחמה ברוך השם ,בלי שום אירוע

15

מיוחד ,אנחנו עם יותר מאחד עשר אחוזים .זה ההשפעה של הבידול

16

שלנו מחדשות  ,2חדשות  2אגב ,לא נכנסתי פה לסקרים שלהם

17

ולרייטינג שלהם .חדשות  ,2לא רק שלא עלו ,הם טיפה נפגעו

18

בשלוש השנים האחרונות ,הרייטינג שלהם בנסיגה .חדשות 11

19

לעומת זאת ,בעלייה ,אתם יכולים לראות פה .חדשות  11עלה ב-

20

 2113מתשע לאחת עשרה ,ב 2115-הוא עלה לאחת עשרה ,זה

21

גידול של כמעט שתי נקודות .בטלוויזיה זה המון .בתוך שנתיים

22

להגדיל את הרייטינג שלך בשתי נקודות ,זה כמעט בלתי אפשרי.

23

חדשות  2ירדו מ 23.8-ב 2113-ל 22.1-השנה .זה ירידה של כמעט

24

שתי נקודות .1.7 ,ב"מבט" לא היה שינוי .אגב ,גם "מבט" היו במשך

25

שנים ,עד לפני כחצי שנה ,האורך של המהדורה שלהם היה חצי

26

שעה ועכשיו הוא קצת יותר משעה ,הוא שעה וחמש דקות ,פחות או

11

1

יותר .עכשיו שימו לב ,מה עושה המוסף שלנו ,אותן סדרות "אנליסט"

2

ו"ברקוד" לרייטינג של המהדורה המרכזית .לקחנו פה שבוע שבו

3

שודרה הסדרה "אקסודוס" ,שבוע של  1בנובמבר עד  4בנובמבר,

4

ארבעה ימים .ממוצע המהדורה ביום ראשון היה  11.9וזה היה

5

הממוצע של פרק המגזין .12.1 ,זאת אומרת ,האמון ,הצפייה,

6

האהבה של הצופה בתכנים המגזינים גדולים ביותר מנקודה

7

מהרייטינג של המהדורה .פה ,גדולים בכמעט שתי נקודות מהרייטינג

8

של המהדורה ,הממוצע 12.9 .מול  14.7לפרק המגזין .אגב ,אתמול

9

הביא פרק המגזין גם כן ממוצע של ארבעה עשר אחוז .פה יש ירידה

10

מסוימת בפרק המגזין ,לא יודע למה ,12.3 ,ירד ל .11.7-פה יש

11

עלייה של יותר מנקודה ,מ 11.3-ל 12.4-ופה בממוצע ,תראו ,זה

12

הממוצע של המהדורה  11.8וזה הממוצע של פרק המגזין .זאת

13

אומרת ,יש יותר אמון או יותר דרישה ,יותר צפייה בתכנים המגזינים

14

מאשר בתכנים החדשותיים כרונולוגיים ,אפשר לראות את זה בצורה

15

מתמטית ,חד משמעית וברורה.

16

עו"ד הילה שמיר:

יכול להיות שזה קשור גם לזה שאת ה hard core-של החדשות,
אנשים היום צורכים בהמון מקומות ואתם מקבלים לאורך כל היום,

17
18

גולן יוכפז:

על זה בדיוק אני מדבר.

19

עו"ד הילה שמיר:

אני אומרת ,אני שמעתי שאמרת את זה ,אבל אני אומרת ,ככל
שהשנים מתגברות ,הרי יש פלטפורמות ואז,-

20
21

גולן יוכפז:

תנסו לשחזר עם עצמכם ,כשאתם יושבים,-

22

עו"ד הילה שמיר:

כמה זמן אתה דוגם ברצף כבר ,אתם דוגמים את ה,-

23

עו"ד דבורה קמחי:

כל יום.

24

(מדברים ביחד)

25

עו"ד הילה שמיר:

26

לא ,אני שואלת ,כמה זמן אתה כבר יכול להסתכל אחורה כשאתה
דוגם פחות או יותר ברצף?

12

1

גולן יוכפז:

את הקטע המגזיני? יותר משנה .רואים את זה ,הילה ,בצורה

2

מובהקת .אתה רואה ,שאפילו בקטעים של המגזין ,הרבה פעמים

3

אנחנו מרוויחים נגיד כשערוץ  2יוצא לפרסומות ,אז אנחנו טיפה

4

עולים .אבל פה ,בפרק המגזיני אנחנו כבר שני ערוצים בלי פרסומות

5

ואז זה ממש ראש מול ראש .תפוח מול תפוח .ואתה רואה איך

6

הרייטינג עולה שם .עכשיו ,מה זה רייטינג? רייטינג זה האמון של

7

הציבור במוצר .אני לא יכול לבוא ולהגיד לציבור :צפה בי .אם הוא לא

8

צופה ,אין רייטינג ,נקודה .זאת אומרת ,בסוף המספר הזה ,זה כל

9

הסיפור .אם אתם אומרים שאתם מקבלים פניות על הארכת

10

המהדורה וכולי ואנשים לא אוהבים את זה וכן אוהבים וכל זה ,זאת

11

התשובה .זאת התשובה המובהקת ,אנשים סופר אוהבים את זה.

12

עו"ד דבורה קמחי:

מבקשים לעגן את זה,

13
14

גולן יוכפז:

עו"ד דבורה קמחי:

זה בדיוק מה שאנחנו רוצים .אני אומרת ,שברגע שהציבור ידע שיש
שעת סיום קבועה ,הוא יהיה מרוצה מזה.

17
18

אני לא יודע מה זה חוסר עקביות ,דבורה ,אני מסיים בתשע ועשרים,
נקודה .זה מה שאני רוצה ,מסודר.

15
16

אני רוצה להעיר שנייה .הפניות זה מחוסר העקביות ולכן אנחנו

גולן יוכפז:

אז אני אנסח את זה בצורה קצת אחרת .אני שומע רינונים ,אוקי?

19

בקרב חלק מהשחקנים בעולם התקשורת ,שיש חוסר שביעות רצון

20

של הקהל מהתארכות המהדורה .אצלנו בערוץ  ,11אני לא רואה את

21

זה ,בדיוק להיפך .יש פה עליי של יותר מחמישה עשר אחוז ,שנים

22

עשר אחוז ,בפער שבין הפרק המגזיני לבין הפרק של תחילת

23

המהדורה.

24

ד"ר דליה זליקוביץ':

ואם היה לי פה ממוצע שנתי ,מה הוא היה מראה?

25

גולן יוכפז:

אותו דבר ,דליה .אותו דבר.

26

דורלי אלמגור:

ואם התוכן החדשותי כל כך,-

13

1

גולן יוכפז:

עזבי ,תסתכלי פה דליה ,זה שנתי .אם התהליך הזה לא היה מקובל
על הצופה ,זה לא היה קורה.

2
3

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

יש לי ,אני לא רואה מרחוק .אז רגע ,אתה יכול לחדד לי רגע משהו,

4

גולן יוכפז:

רגע ,הדפסתי לכם את זה.

5

(מדברים ביחד)

6

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

מעולה ,אני אוכל להסתכל רגע .יש לי שאלה.

7

גולן יוכפז:

זה אותו דבר כמו במצגת ,פשוט שיהיה לכם יותר פשוט להסתכל.

8

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

בין  2114ל ,2115-נכון?

9
10

גולן יוכפז:

12

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

13

גולן יוכפז:

לא נתת לי לסיים את השאלה.
לא ,אז רק אני אגיד ,זה בדיוק ממחיש את העלייה כתוצאה
מהמגזין.

14

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

יש לי רק שאלה .באיזה שעה הסתיימה מהדורת החדשות ב,2113-
ב 2114-וב?2115-

16
17

בדיוק ,כי כאן השקנו את המגזין .זה בדיוק השינוי שעשה המגזין.
ב 2114-ו 2115-כבר יש מגזין .פה אין מגזין .הרמתי להנחתה.

11

15

אבל אני רואה שהגידול בין  2113ל 2114-הוא גבוה יותר מהגידול

גולן יוכפז:

ב 2113-הסתיימה בתשע או בתשע וחמישה .פה כבר זה הגיע
לתשע ורבע ,תשע ועשרים ,ב.2114-

18
19

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

ב 2114-באופן קבוע?

20

גולן יוכפז:

לא באופן קבוע אבל ב 2114-כבר התחלנו להאריך בגלל ,למה

21

התחלנו להאריך? כי בהתחלה היה לנו רק את הסדרות .כמו

22

שאמרתי לכם ,השקנו את זה בצורה איטית .בהתחלה היה לנו רק

23

את הסדרות ,שזה עוד תוספת של עשרים דקות .אז המהדורה

24

גלשה במשהו כמו חמש דקות .אחר כך הוספנו את "אנליסט" ואת

25

"ברקוד" והמהדורה הגיעה כבר לעוד תוספת של עשרים דקות .לא

14

1

השקנו את שלושת המגזינים בבת אחת .התחלנו בהתחלה סדרות,

2

אחר כך "אנליסט" ואחר כך "ברקוד".

3

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אז אתה אומר שבעצם ,אני קצת מבולבלת ,בוא תחדד .ב,-2114-

4

ניר ,הילה ,תגידו לי כי זה לא היה התקופה שלי .שי קיבל את

5

ההחלטה שהארכת המהודרות תיעשה על פי בקשה ספציפית ,מתי?

6

(מדברים ביחד)

7

גולן יוכפז:

הנקודתיות ,בקשות העורכים הראשיים,

8
9

מה שסוכם בין שי ,אבי וייס וביני זה שאנחנו ,שיכבדו את בקשותינו

עו"ד הילה שמיר:

לא הוחלט על הארכה ,בוא נחדד את זה ,לא הוחלט על הארכת
מהדורה,

10
11

גולן יוכפז:

לא ,רגע .הילה ,שנייה,

12

עו"ד הילה שמיר:

הוחלט על בקשות ספציפיות.

13

(מדברים ביחד)

14

גולן יוכפז:

הוחלט על כיבוד על בקשה של העורכים הראשיים להאריך

15

נקודתית .בכל יום צריך היה להודיע לרשות השנייה ,לקבל את

16

אישורה והרשות השנייה ,כדי ליצור איזון בין שני הגופים ,הודיעה

17

לגוף השני עד כמה מותר לו להאריך ,כדי שיהיה שוויון בין שני

18

הגופים .זה מה שהיה חשוב לאבי ולי .אחד ,שיאפשרו לנו,

19

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אני רוצה רגע להבין את האבולוציה של הדברים שקרתה .אני

20

שואלת כי אני לא הייתי .אני רוצה רגע להבין את העובדות .עד אותה

21

ישיבה של שלושתכם ,שבה יצאתם עם הסכמות ,המהדורות

22

הסתיימו בתשע?

23

גולן יוכפז:

כן ולא .זאת אומרת ,היו ,-האבולוציה הייתה איטית ,כמו שאמרתי.

24

משום שאנחנו הוספנו ,הארכנו את פרק המגזין .בהתחלה התחלנו

25

בסדרות ואחר כך הוספנו את המוסף של מתן ואחר כך את המוסף

26

של נוגה .ולכן היה תהליך של התארכות.

15

1

יוכי פלר:

אבל בהתחלה?

2

גולן יוכפז:

שניה ,רק רגע .חדשות  2לא הוסיפו מוסף .הם לא הוסיפו ,רגע,-

3

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

רגע ,בסדר .גולן ,אני שואלת שאלה ואתה לא עונה לי ,כי אתה רוצה

4

להבהיר את האג'נדה שלך ,שזה בסדר גמור .אני מבינה .אני רוצה

5

רגע להבין .עד אותה ישיבה ,המהדורות הסתיימו בתשע ,תשע

6

וחמישה?

7

גולן יוכפז:

משהו כזה ,כן.

8

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אוקי .ותשע חמישה זה היה  ?free styleזאת אומרת ,הייתה איזה
שהיא הסכמה שחמש דקות לא צריך אישור?

9
10

גולן יוכפז:

נ דמה לי ,הילה ,אם אני לא טועה ,ששי אמר :עד תשע ושלוש דקות,
אתם יכולים להמשיך גם בלי אישור .נדמה לי שזה מה שהוא אמר.

11
12

עו"ד הילה שמיר:

אני לא זוכרת .אני מודה שאני לא זוכרת.

13

גולן יוכפז:

ואז באיזה שהוא שלב ,רצינו לעשות את זה מסודר .גם אני וגם אבי.

14

אמרנו לו ש ,-מה שהפריע לנו ,שהייתה סיטואציה שבה נגיד חדשות

15

 2מאריכים בעוד עשרים דקות וחדשות  11לא או להיפך .ואז אמרנו,

16

אנחנו מבקשים שיהיה איזון .שאם אתם מאשרים לאחד ,תאשרו גם

17

לשני .ואז ישבנו עם שי ושי אמר :הכול בסדר .רק אנחנו מבקשים,

18

תעבירו לנו בזמן עד שש בערב או עד חמש .אז לדעתי זה היה חמש,

19

לא משנה .עד שעה מסוימת ,כמה אתם רוצים להאריך ולמה .אנחנו

20

נחליט כמה אנחנו נותנים לכם ,נודיע לשני הצדדים ואתם תעמדו

21

בזה.

22

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אז רגע ,אני רוצה להבין .אתה אומר,-

23

גולן יוכפז:

אגב ,נוהל שנמשך עד היום.

24

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אנחנו יודעים.

25

יוכי פלר:

שזה בדיוק הבעיה.

16

1

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אבל אני רוצה רגע להבין .הרי בסופו של דבר ,הגענו גם לימים

2

שהמהדורות הסתיימו בתשע שלושים וחמש ,אוקי? עכשיו ,אתה בא

3

ואומר :תקשיבו לנו ,אנחנו ,יש לנו סיבה מאוד ברורה להארכת

4

המהדורה.

5

גולן יוכפז:

אני לא רוצה שלושים וחמש,

6

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

דקה ,תן לי רק לסיים ,גולן .בהתחלה השקנו את "אנליסט" או ,אחרי

7

זה את המגזין ואחרי זה ,אז מה שהיינו צריכים לראות ,תקן אותי אם

8

אני טועה ,זה בהתחלה ,גם את האבולוציה מבחינת הזמנים של

9

המהדורה שלכם.

10

גולן יוכפז:

אכן ראיתם אותה.

11

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא.

12

גולן יוכפז:

בוודאי.

13

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אנחנו רואים ,לא ראינו בהתחלה באופן קבוע עד תשע ושבע דקות,
אחרי זה עד תשע ורבע ואחרי זה,

14
15

גולן יוכפז:

אז אני אסביר.

16

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

זה נהיה בקשות ספציפיות,

17

גולן יוכפז:

אז אני אסביר,

18

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

הרי כל יום שהגשתם בקשה ,היא לא הייתה בגלל שאנחנו ,אם יש

19

לנו את המגזין אז באופן קבוע אותה בקשה .כל בקשה שלכם הייתה

20

לגופו של יום ,לגופה של שעה ולגופה של סיבה.

21

גולן יוכפז:

לא ,לא מדויק .אנחנו הסברנו ,שחלק מהצורך שלנו היה חדשותי

22

וחלק מהצורך היה מגזיני .כשיש פיגוע טרור בירושלים ,אני צריך

23

להאריך גם את החלק החדשותי בתוך המהדורה המרכזית.

24
25

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אוקי ,אתה חושב שאם בבדיקה שנעשה ,אם ננטרל באמת את
המקרים הקיצוניים ,נראה אותה שם?

17

1

גולן יוכפז:

רגע ,אווה .עכשיו אני בא ואני אומר :אני רוצה להפסיק את הנוהל

2

הזה ,שהוא נוהל בעייתי מאוד מבחינתי ולא הגיוני ,של להסתמס

3

בחמישה לשש ולבקש בקשות ,כשהרשות השנייה,-

4

עו"ד הילה שמיר:

שוב ,הוא הפך ללא הגיוני ,כי הוא נהיה קבוע .הוא אמור היה להיות
נקודתי .אף אחד לא התכוון שהוא יהיה יום ביומו.

5
6

גולן יוכפז:

ולכן אני בא,

7

יוכי פלר:

וגם לא עלה הנושא המגזיני ,כי בוא נהיה פיירים ונגיד ,שבגלל

8

בעיות של המדינה ,טרור וכל הדברים האלה ,זה התחיל מזה.

9

שקורה משהו ,הקהל דורש את הדיווח הזה .זה התחיל בכלל מזה.
זה שהכניסו את המגזינים,

10
11

גולן יוכפז:

מאה אחוז .יש פה שני דברים שונים,

12

עו"ד הילה שמיר:

זה נכון מאוד מה שאת אומרת.

13

יוכי פלר:

וזה התהליך .לכן צריך לעשות הפרדה ולכן זה לא מצא חן בעיני
ההעמדה של הדברים האלה.

14

אבל כולם אומרים :הנוהל הזה ,לא רוצים אותו .גם אנחנו,-

15

עו"ד הילה שמיר:

16

(מדברים ביחד)

17

יוכי פלר:

מה תכניסו בפנים ,זה יהיה מה ש,-

18

גולן יוכפז:

זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר.

19

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אבל גולן ,אנחנו בלחץ זמנים ,אז בוא,

20

גולן יוכפז:

מאה אחוז ,אני אעשה את זה זריז .אני רוק אומר ,כיוון שאנחנו

21

מדברים פה על משהו קבוע ,שאני לא רוצה להתנהל בו מיום ליום

22

וגם לא רוצה שהאירועים ינהלו אותי .זאת אומרת ,אני לא רוצה

23

שסכין פה או אירוע פה ינהלו אותי בקטע הזה .אני רוצה להודיע

24

לצופה שלי ,ערב ערב ,אדוני ,אני משדר עת תשע ועשרים .אתה

25

אוהב את זה? תישאר איתי.

18

1

יוכי פלר:

גולן ,אבל יש לי שאלה .תראה ,ההגדרה של חדשות היא הגדרה

2

מאוד ברורה והגדרה של מגזין ,היא הגדרה מאוד ברורה .אני מבינה

3

את הקטע שאתם זה ,אני חושבת שחדשות  ,11הם מצוינות

4

ונהדרות וכל המגזינים הם באמת ראוי שאנחנו ,שיתנו לנו גם ,חוץ

5

מהדברים התפלים האחרים גם את הדברים האלה .אבל ,למה

6

לקרוא לזה חדשות? למה לא לעשות מהדורת חדשות חדשותית ,מה

7

שצריך לעשות ,חצי שעה כמו שצריך,-

8

גולן יוכפז:

למה" ,היג'רה" ו"אקסודוס" זה לא חדשות?

9

יוכי פלר:

ולקרוא אחרי זה ,לא .תראה ,אתה בעצמך קורא לזה מגזין בתוך

10

החדשות .חדשות זה משהו בקצרה ,זה יכול להיות מדקה עד חמש

11

דקות .למה שלא תקרא לזה ,תחלק את החדשות לשתיים ,אל תקרא

12

לזה חדשות ,תקבל את כל ה,-

13

גולן יוכפז:

אני אגיד לכם למה ,כי זה חלק אינהרנטי מתוך מהדורת החדשות.
"היג'רה" קשור לדיווח של חזי סימנטוב לפני כן על דעא"ש.

14
15

יוכי פלר:

זה פירוש,

16

גולן יוכפז:

בוודאי .גם בעיתון את רואה,

17

יוכי פלר:

אז למה לא לקורא לזה מגזין או יומן או לא יודעת מה ,תמצאו,-

18

גולן יוכפז:

את התכניות המגזיניות שלנו ,ברוך השם ,יש לנו .יש לנו בשישי ,יש
לנו בשבת עם אושרת קוטלר .אני מבין שעכשיו הרשות,-

19
20

יוכי פלר:

אבל אתה מרגיש שהם רוצים את זה,

21

גולן יוכפז:

אני מרגיש שורצים את זה ואני מרגיש שרוצים את זה בתוך מהדורת
החדשות ,בתוך הקונטקסט החדשותי.

22
23

יוכי פלר:

לא ,בתוך השעה הזאת ,אתה אומר.

24

גולן יוכפז:

אני אומר ,אני אנסח את זה אחרת .אני חושב ,שנייה אחת ,רק תנו

25

לי,

19

1

סוהיר נאחס:

אני רוצה להגיד משהו .לא ,אני רוצה (לא ברור) את מה שאתה

2

אומר .זה מה שמקובל היום בז'אנר החדשותי החדש בכל העולם.

3

אחרי החדשות הקלאסיות ,יש לנו את הפרק הזה של ה,-

4

גולן יוכפז:

אז אני אומר אותו ,-אני חושב שההגדרה של חדשות,

5

סוהיר נאחס:

זה התפתחות הז'אנר.

6

גולן יוכפז:

בדיוק .ההגדרה של המילה חדשות התפתחה .היא התפתחה בגלל

7

הטכנולוגיה שתיארתי .היא התפתחה בגלל שהתקשורת השתנתה.

8

אני לא יכול לשדר חדשות היום ,ב ,2116-כמו ששידרתי ב.1996-

9

זה לא אותו דבר.

10

סוהיר נאחס:

זה מועתק ,זה לא שאתם המצאתם את הגלגל.

11

גולן יוכפז:

אני לא לוקח בעלות על שום דבר .אני אומר רק דבר אחד ,זה דבר

12

שטוב לצופה שלי .עובדה .עובדה שהוא איתי .זה מה שאני אומר.

13

אם הוא לא היה אוהב את זה ,היו רואים את זה.

14

ד"ר דליה זליקוביץ':

גולן ,יש לי גם שאלה.

15

גולן יוכפז:

איך אני יכול לנתק את "היג'רה" או את,-

16

יוכי פלר:

אתה לא צריך לנתק,

17

גולן יוכפז:

אני לא רוצה לנתק גם.

18

ד"ר דליה זליקוביץ':

גולן ,יש לי גם שאלה .בוא נניח ,שהיית עושה מעין תפיסת ביניים

19

כזאת .אתה בא ואומר נגיד :החדשות שלי הם עד נגיד עשרה לתשע,

20

מעשרה לתשע אני עושה מגזין ואתה קורא לזה מגזין .לכאורה ,אתה

21

עושה איזה שהיא הפרדה מהחדשות.

22

עו"ד דבורה קמחי:

מה זה משנה?

23

ד"ר דליה זליקוביץ':

מה המשמעויות של זה יהיו,

24

יוכי פלר:

לי זה משנה ,אני אגיד לך למה.

25

ד"ר דליה זליקוביץ':

רגע ,שנייה .אני רוצה רגע לשמוע על הנושא הזה .מה המשמעויות

26

של זה עשויות להיות?

21

1

גולן יוכפז:

אז ,זה שוב ,זה המשך של השאלה ששאלנו כאן .אני חושב,

2

בתפיסה שלי את החדשות החדשות ,כמו שאני רואה אותן כעורך

3

ראשי של חברת החדשות ,אני רואה כמשהו הרבה יותר רחב ועמוק

4

מאשר הפיפסים של "קול ישראל" בשבע בבוקר .זה משהו שצריך

5

לתת לך גם עבודה דוקומנטרית וגם עבודת עומק בתוך החדשות ,לא

6

באופן נפרד .באופן נפרד כבר היינו בסרט הזה .יש את "המקור" ויש

7

את אושרת קוטלר ויש את שישי ויש תכניות צרכנות .אני רוצה את

8

זה בתוך מהדורת החדשות ,כחלק מאדפטציה ופירוש שלי של מה

9

זה חדשות .לא רוצה להפריד את זה .אני חושב ש"היג'רה" צריך
להיות צמוד לדיווח של חזי סימנטוב על הסרטון החדש של דעא"ש.

10
11

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אוקי ,חברים בואו ,אנחנו נעשה את הדיון אחרי זה.

12

עו"ד דבורה קמחי:

רגע ,עוד נקודה אחת ,לענות ליוכי .יותר מזה ,אם היינו מפרידים את

13

זה ,זה ברור שמדובר בסדרות תעודה .זאת אומרת ,זה היה נוגס

14

מהתקציב של תכניות סוגה עילית שלנו ,כי הן תכניות סוגה עילית.

15

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

זה אני לא (לא ברור) אבל ,אני אסביר את זה בדיון עצמו.

16

עו"ד דבורה קמחי:

את לא מסכימה שהסדרה של,-

17

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

זה לא היה נוגס בסוגה עילית.

18

עו"ד דבורה קמחי:

בטח שזה היה נוגס.

19

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

זה לא היה נוגס בסוגה עילית ,אבל עזבי.

20

עו"ד דבורה קמחי:

סליחה ,הסדרה של צביקה יחזקאלי ושל נדב אייל ,הן סדרות
דוקומנטריות פרופר ויגידו לך אנשי המועצה.

21
22

עו"ד הילה שמיר:

מה את אומרת ,שהייתם מבקשים את זה כתעודה?

23

עו"ד דבורה קמחי:

ברור.

24

(מדברים ביחד)

25

יוכי פלר:

26

אני מעדיפה את זה ,אני אגיד לך למה ,כי אני מעדיפה או אני לא
יודעת מה ,-תראי ,זה שהרייטינג עולה זה בגלל ש ,-תכנית החדשות

21

1

היא הרבה יותר ,כי הרבה יותר כיף לראות חדשות מאשר את כל

2

ההבזקים וכל מה שרק ,שאתם פעם היללתם ושיבחתם את זה

3

ואנחנו היינו נגד והחדשות שהיו בין שמונה לשמונה וחצי ,זה היה די

4

והותר .זאת המדינה היחידה בעולם ,אני חושבת ,שכולם נדבקים

5

לחדשות של שמונה .היום זה כבר לא ככה .משום שלאנשים ,כבר

6

כמה אתה יכול לשבת עם החדשות האלה עד תשע ,תשע וחצי? אני

7

רוצה לדעת שבין שמונה לשמונה וחצי אני רואה חדשות .אני רואה

8

מה קרה היום ב ,-אני לא כל היום הולכת עם ה ,-אני הולכת כל היום

9

עם הפלאפון אבל אני מקבלת את ההבזקים ,אני לא בדיוק בתוך ה,-

10

בשבילי ,המהדורה של החדשות היא מהדורה חשובה .שמונה עד

11

שמונה וחצי ,חדשות .אחרי זה ,אני רוצה להחליט .אם אני יוצאת

12

מהבית ,אם אני הולכת לראות סרט ,אם אני הולכת לערוץ אחר

13

וכדומה .אבל אם אני אדע ,שבין שמונה וחצי לתשע יש לי הרחבה

14

בחדשות של שלושה מגזינים יוצאים מן הכלל ,ברור שאני אשאר.

15

אבל אני לא רוצה לקרוא לזה חדשות ,כי זה לא ,כי זה מעבר

16

לחדשות.

17

עו"ד דבורה קמחי:

זה עניין של תפיסה והגדרה.

18

גולן יוכפז:

אני חושב שזה עניין של הגדרה.

19

יוכי פלר:

והקטע הזה ,שאנשים לא יודעים אם החדשות נגמרו ,רוצים ל ,-ואני

20

שומעת את הקהל .קהל שפונים אלינו .גם שיודעים שאנחנו מהרשות

21

השנייה :מה קרה בזמן האחרון לחדשות? לא יודעים מתי לקום ,מה

22

לזה .זה בתשע ועשרים ,תשע ו ,-שמונה וחצי ,לא רוצים את זה .ואז

23

תהיה לך הרחבה ,תהיה לך עם כל האיכויות ,תהיה לך ירידה .אם

24

אתה רוצה באמת לשמור על הייחודיות ועל מה שערוץ  11הפך,

25

במקום כל הריאליטי וכל הדברים הלא מי יודע מה ,אנשים יראו את

26

זה אם תרצי או לא תרצי ,כי זה איכות.

22

1

ד"ר דליה זליקוביץ':

בעצם מחקה אותם.

2
3

אני אגיד לך מה הם עשו טוב .הדבר הכי טוב שיצא מזה ,שערוץ 2

יוכי פלר:

נכון .ועוד מעט ערוץ  2גם ירד מכל הריאליטי שלו ,כי הוא מבין
שאנשים,-

4
5

(מדברים ביחד)

6

עו"ד דבורה קמחי:

לעשות מה שהוא רוצה .אני חייבת לומר שכל התגובות שאנחנו
מקבלים ,דווקא מאוד משבחים את החדשות הארוכות האלה,

7
8

יוכי פלר:

משבחים את המגזינים.

9

עו"ד דבורה קמחי:

אנשים מאוד אוהבים את העומק הזה .מה שבאמת רוצים לדעת ,את
שעת הסיום הקבועה וזאת הסיבה שהגשנו את הבקשה.

10
11

מרה מרו סנבטו:

אז אפשר לצמצם את החדשות,

12

עו"ד דבורה קמחי:

עכשיו ,הגשנו את הבקשה באמת בספטמבר ,כי רק ביולי קיבלנו

13

רישיון .עד ה 1-ביולי לא ידענו בכלל איפה אנחנו חיים ואז נכנסו בעלי

14

מניות חדשים .רצינו להציג בפניהם קודם את התכנית ולא ,שזה לא

15

יראה שביצענו איזה שהוא מחטף .הצגנו ,הם אישרו אותה ומיד פנינו

16

אליכם .כי גם אנחנו רוצים להגיד לציבור שלנו :החדשות שלנו הם עד

17

שעה תשע ועשרים ,נקודה .ולא פעם תשע ורבע ופעם תשע עשרים

18

ושתיים.

19

גולן יוכפז:

טוב ,אני רק רוצה לסיים בשני משפטים קטנים על איך שהציבור

20

תופס אותנו ועל ההישגים העיתונאיים של שני המוספים החדשים.

21

"אנליסט" של חודורוב ,תחקיר אודות חברת "דן" שהוביל לחקירה

22

פלילית ולמעצרים .תחקיר על יושב ראש קק"ל החדש ,חבר הכנסת

23

דני עטר .תחקיר על סבסוד המדינה של מחבלים יהודים שביצעו

24

פיגועי טרור נגד פיגועי טרור נגד פלשתינים .תחקיר המשאיות

25

הפלשתיניות שנכנסות לישראל ללא בידוק ומהוות פצצה ביטחונית

26

מתקתקת .תחקיר על אפליית הביטוח הגדולה :מדוע תושבי

23

1

הפריפריה משלמים ל AIG-עשרות אחוזים יותר מתושבי המרכז על

2

ביטוח לרכב .כל הנושאים האלה היו כותרות ראשיות שיצאו מתוך

3

"אנליסט" אל העיתונות הכללית .אל "ידיעות" ,אל חדשות  2אפילו.

4

כולם ציטטו אותם .זה הגיע עד המשטרה ועד חדרי החקירות שם.

5

נגה ,תראו מה אומרים ,-אגב לפני כחצי שנה ,חזרנו עוד פעם אל

6

"מודוס" .עוד פעם עשינו קבוצות מיקוד ,כדי לראות מה הציבור

7

חושב .וכל מה שאמרתם ,זה בדיוק מה שהציבור אומר :אנחנו

8

אוהבים את המגזין .זה נותן לנו ערך מוסף .אתם אחרים מחדשות .2

9

אתם נראים מובילים .אתם נראה נוצצים .כל מה שהיה פסול

10

בקבוצות המיקוד ב 2113-השתפר והשתדרג ב .2114-אומרים על

11

נוגה :היא בולדוג .נתפסת על מטרה ,לא מרפה וחוזרת אליה.

12

כשהחברות המסחריות הגדולות רואות אותה ,הן משקשקות .מעריך

13

אותה מאוד ,יש עוולות מסוימות שכתבתי לה עליהן מייל ,היא

14

השיבה והן טופלו במוסף .במחקר שנערך בקיץ  ,2115זה המחקר

15

האחרון על ידי מכון "מודוס" על מוסף "ברקוד" עם נוגה ניר נאמן,

16

עלו המסקנות הבאות :נתפסת כלוחמת חברתית שלוקחת על עצמה

17

פרויקט צרכני כלכלי ,עד שהיא מצליחה לשנות.

18

יוכי פלר:

גולן ,יש לי שאלה .עד עכשיו אתה מדבר על התכנים .אתה מדבר

19

על התוכן ,שברור שלתוכן כולנו מסכימים .אני רוצה לדעת ,למה זה

20

מפריע למהדורה להיות בין שמונה לתשע .למה אם אתה רואה

21

במגזין הזה ,לא אתה ,כולנו,

22

גולן יוכפז:

אז הסברתי את זה פה.

23

יוכי פלר:

רואים את זה משהו חשוב ,למה אי אפשר להכניס את זה בין
שמונה,

24
25

גולן יוכפז:

אז בואו תראו.

26

יוכי פלר:

לא .אז תקצר דבר אחר .אתה לא,-

24

1

גולן יוכפז:

אבל מה לקצר?

2

יוכי פלר:

מחר תחליט ש,-

3

גולן יוכפז:

אם אני מקצר ,תראו ,זה המתמטיקה של החלוקה של הדברים :יש

4

שלוש כותרות למהדורה ,אי אפשר בלי ,נכון? יש עשרים דקות

5

כרוניקה ,מינימום ,במדינה כמו ישראל .אני לא יכול ,בעברה

6

המהדורה הייתה חצי שעה.

7

יוכי פלר:

אבל אתה אומר שיש כל כך הרבה חדשות ,תחלק את זה,

8

גולן יוכפז:

מה זאת אומרת לחלק את זה? יש עוד עשרים דקות פרסומת ,יש
עוד שני מוספים.

9
10

יוכי פלר:

כמה יש היום פרסומת בין שמונה לתשע? כמה מותר?

11

גולן יוכפז:

עשרים דקות בערך.

12

יוכי פלר:

לא ,בין שמונה לתשע.

13

גולן יוכפז:

בכל המהדורה ,בין שמונה לתשע ,יש תשע דקות ועוד תשע דקות.
בערך שמונה עשרה,

14
15

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

וברבע שעה הנוספת? בעשרים דקות הנוספות?

16

גולן יוכפז:

אין.

17

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אין?

18

גולן יוכפז:

אין ,אבל גם שם אפשר לעשות .מילת סיכום שלנו .בלא הארכה

19

לפחות של עשרים דקות קבוע ,כמו שאומרת דבורה ,לא ניתן יהיה

20

ליצור חלק מגזיני שנשען על המהדורה .זה מתכתב עם הדברים

21

שיוכי אמרה .מהדורת החדשות תחזור למבנה הישן והלא רלוונטי

22

שלה .לדעתי ,אם יורשה לי ,גם בעניין הסקטורי של היוצרים

23

הדוקומנטריים ויוצרי הקולנוע ,שיש להם יותר נגיעה בחלק

24

הדוקומנטרי אצלנו והמגזיני ,מאשר לחלק החדשותי ,גם הם יפגעו.

25

אני חושב שהם עושים עבודה מדהימה ,שרואים אותה מאות אלפי

26

צופים כל יום בתוך החלק המגזיני שלנו .אני חושב שהציבור ורואים

25

1

את זה במספרים ,אמר את דברו בצורה מפורשת .זה לא עניין של

2

אולי וזה לא עניין שאנחנו שומעים הערות .הציבור רוצה את פרק

3

המגזין של ערוץ  ,11בתוך החדשות של ערוץ  ,11על ידי תמר איש

4

שלום ,הוא לא רוצה שייקחו לו את זה .עכשיו אני צריך לעשות סדר,

5

שהמדורה תיגמר תמיד בתשע ועשרים ,אנחנו נעשה את זה.

6

דורלי אלמגור:

יש לי שאלה לדבורה .אמרת קודם שלגבי לוח השידורים באופן כללי,

7

אני מבקשת לראות את זה בתוך הקונטקסט של לוח השידורים .גם

8

קודם ,מיד אחרי זה ,היו תכניות של סוגה ,יש תכניות של סוגה

9

עילית ,רק שהן היו מתחילות בתשע במקום בתשע ועשרים .אז מה?

10

עו"ד דבורה קמחי:

נכון ועם רייטינג נמוך יותר.

11

דורלי אלמגור:

בסדר ,אז באופן כללי רייטינג גבוה הוא טוב לתכניות,-

12

גולן יוכפז:

דורלי ,אני אסביר לכם את זה עם המספרים.

13

עו"ד דבורה קמחי:

לא ,אני אגיד לך מה זה טוב .זה לא לוקח מהם כסף .מבחינת
הז'אנר הדוקומנטרי,

14
15

דורלי אלמגור:

את הנקודה הזו ,אני קצת חולקת עליך ,לא בגלל שאני מתווכחת

16

כרגע על מה ז'אנר ומה לא ,זה החלטה שלכם .זאת אומרת ,לא

17

ברור לי למה אתם מחליטים מה שאתם מחליטים .אתם כורכים את

18

זה בתוך החדשות ולכן אתם לא מבקשים .אני לא כל כך מבינה פה

19

את ה ,-משהו פה לא מסתדר לי.

20

עו"ד דבורה קמחי:

למה?

21

דורלי אלמגור:

אם לא הייתם כורכים את זה בתוך החדשות ,אז הייתם מבקשים?
זאת אומרת ,מה ה trade off-פה? לא ברור לי.

22
23

עו"ד דבורה קמחי:

24

(מדברות ביחד)

25

יוכי פלר:

26

כן ,היינו מבקשים ,כמו ש( ,-לא ברור) גם הייתה סדרה דוקומנטרית,

אל תדאגי ,בעוד שנה הם יבקשו את העשרים דקות האלה .הרי זה
תהליך .סליחה ,בעיניי.

26

1

עו"ד דבורה קמחי:

בוודאי שהיינו מבקשים ,היינו מאריכים את זה בעוד ארבע דקות

2

והיו לנו והיו לנו סדרות דוקומנטריות ,שהיו נחשבות דוקומנטריות וזה

3

יגידו לך אנשי המקצוע,

4

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

יש פה את העניין של הפקה פנימית ,הפקת בית והפקת חוץ.

5

עו"ד דבורה קמחי:

מה זה רלוונטי? זה היה נכנס,

6

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

מה זאת אומרת מה זה רלוונטי? חדשות זה הפקת בית .יש לכם

7

מחויבויות גם להפקות חוץ .אז יש פה עוד אלמנטים שצריכים לקחת.

8

יש פה ,-אתם מציגים הטבה ליוצרים מצד אחד ,אני יכולה להציג

9

לכם פגיעה ביוצרים.

10

עו"ד דבורה קמחי:

לא.

11

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אוקי ,בסדר.

12

עו"ד דבורה קמחי:

אני אגיד לך למה לא .מכיוון ,שהסכום שההוצאה לסוגה עילית היא

13

הוצאה נתונה .לפי החוק אנחנו חייבים להוציא שישים וחמישה אחוז

14

ממנה החוצה ולא משנה איפה היא נמצאת .אנחנו שומרים על זה

15

וכמובן ,שאם היינו,-

16

גולן יוכפז:

זה  ,on topאווה.

17

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אין שום בעיה ,אבל הם רוצים ,לא .זה היה מענה לעניין ,שאנחנו

18

נוציא את המגזין ונדרוש אותו (לא ברור) .אז זה לדבר הזה ,זו

19

הייתה הפקת בית ולא הפקת חוץ.

20

עו"ד דבורה קמחי:

נכון ,אבל זה היה (לא ברור) שלושים וחמישה אחוזים,

21

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

דבר שני ,היוצרים שדיברו איתי אגב ,רוצים להתחיל בתשע את
התכניות שלהם ,הם לא רוצים בתשע ועשרים.

22
23

עו"ד דבורה קמחי:

24

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

מבחינתם ,אז לכן לבוא ולהציג ,אני באה ואומרת ,אני פשוט רוצה
להציג את כל התמונה .אתם אומרים,-

25
26

אולי הם רוצים בשמונה.

(מדברים ביחד)

27

1

גולן יוכפז:

רגע ,רגע .סליחה ,אווה .מי שעושה את הקטע בין תשע לתשע

2

ועשרים זה היוצרים .זה צלמי הדוקומנטרי ,זה עורכי הדוקומנטרי.

3

מה זאת אומרת?

4

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

מבית .זה לא היוצרים החיצוניים.

5

גולן יוכפז:

מה זה משנה?

6

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אנחנו מועצה ציבורית ,אנחנו צריכים לדאוג להסתכל על התמונה
הרחבה.

7
8

גולן יוכפז:

9

(מדברים ביחד)

10

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אגב ,לא רק מבית ,זה לא רק מבית.

לא ,הם לא היו ,אני אומרת ,היינו ,-כרגע אנחנו לא דורשים ,אז זה
מעל .אבל אם הם היו מוציאים ,זה היה יורד מזה.

11
12

עו"ד הילה שמיר:

לא ,זה היה נכנס פנימה.

13

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא ,ממש לא .עכשיו היא אומרת שזה  ,on topאז כן היה ,-לא ,אבל
אני לא רוצה לנהל את הדיון הזה.

14
15

גולן יוכפז:

טוב ,חברים.

16

עו"ד דבורה קמחי:

היוצרים ,ברור ,לכל אחד יש את הרצונות שלו .מה שאנחנו מסתכלים
פה ,זה האינטרס הכללי.

17
18

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא ,אתם מסתכלים על האינטרס שלכם וזה בסדר גמור ,אגב .אתם

19

צריכים לדאוג לאינטרס של ערוץ  11ואנחנו צריכים כמועצה ציבורית

20

צריכים לדאוג לאינטרס של הציבור .זה החלוקה וזה בסדר גמור.

21

עו"ד דבורה קמחי:

אווה ,מאה אחוז .אז אני בוחנת עכשיו ,מה יותר (לא ברור) ,להתחיל

22

בשעה תשע עם רייטינג של שמונה אחוז או להתחיל בתשע ועשרים

23

עם רייטינג של אחת עשרה אחוז .אובייקטיבית ,מבלי להתייחס

24

ליוצר ספציפי ,אובייקטיבית אני חושבת שיוצר סביר היה מעדיף

25

תשע ועשר ואחת עשרה אחוז ,כי מה שמשנה לו ,זה כמה צופים

28

1

צופים במוצרים שלו .אם החדשות מעלות את הרייטינג ונותנות לו

2

פלטפורמה טובה יותר,

3

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא החדשות ,המגזין.

4

עו"ד דבורה קמחי:

החדשות,

5

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

את אמרת לפני רגע שהחדשות לא מביאות לו את הפלטפורמה
הראויה ,כי זה נעצר בשמונה אחוז.

6
7

גולן יוכפז:

החדשות המוארכות.

8

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

זאת אומרת ,שהמגזין מביא לו את ה,-

9

עו"ד דבורה קמחי:

החדשות המוארכות ,אני קוראת לזה.

10

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

המורחבות ,כן.

11

עו"ד דבורה קמחי:

אוקי? מבחינתו זה מאוחד ,זה מוצר אחד שלם ,הכול שזור האחד
בתוך השני,

12
13

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא ,אבל את עשית פה הפרדה .את אמרת :בלי המגזין ,זה שמונה

14

אחוז .עם המגזין ,זה אחת עשרה אחוז .זה את עושה את ההבחנה,

15

לא אני.

16

עו"ד דבורה קמחי:

אני אמרתי מה היה קודם,

17

גולן יוכפז:

אני רוצה להסביר .דבורה ,שנייה .בלי הארכה עד תשע ועשרים,

18

אנחנו לא יכולים לעשות מגזין .אני לא אצליח להכניס את כל

19

הרכיבים האלה ,כי אני מחויב לדווח קודם כל על הכרוניקה היומית.

20

יש לי עשרים דקות פרסומות ,יש לי תחזית ,יש לי כותרות ,אי אפשר

21

יהיה לעשות את זה ,אני אומר את זה מראש .ולכן ,המשמעות

22

תהיה ,כמו שדבורה אומרת ,בחדשות שמסתיימות בתשע ,זה יהיה

23

 8.9הממוצע ולא שתיים עשרה או אחת עשרה.

24
25

יוכי פלר:

התכנית של צבי יחזקאלי ,הראשונה ,על האסלאם ,היא לא הייתה
בתוך ,היא הייתה בפני עצמה ,מיד אחרי החדשות .היא הייתה

29

1

תכנית נפרדת אחרי החדשות והרייטינג שלה היה פי שתיים

2

מהחדשות.

3

גולן יוכפז:

נכון ,אבל ,רגע,

4

יוכי פלר:

יכול להיות ,רגע,

5

גולן יוכפז:

שנייה ,אבל זה  ,eventאירוע כמו הסרט הזה של צבי יחזקאלי

6

עושים פעם בחמישה ימים .אני רוצה לעשות חמש פעמים בשבוע,

7

לא פעם בחמש ימים.

8

יוכי פלר:

כל יום לראות חדשות עד תשע ועשרים ,אני חושבת שזה חוסר,

9

גולן יוכפז:

מה עדיף ,לראות ריאליטי?

10

יוכי פלר:

ממש לא.

11

גולן יוכפז:

אז מה? אבל זה מה שקרה שם.

12

יוכי פלר:

ממש עליתם על הדבר הנכון ,-אי אפשר להתייבש כל יום משמונה
עד תשע וחצי בחדשות.

13

31

14

(מדברים ביחד)

15

עו"ד דבורה קמחי:

באורך של ארבעים דקות כל פרק ,כשהעלות של כל פרק הייתה,-

16

יוכי פלר:

אז הנה ,הכול מתחיל ונגמר בזה .אז תגידו,

17

עו"ד דבורה קמחי:

זה לוקח זמן.

18

גולן יוכפז:

זה לא ,אי אפשר לעשות סרט כמו של צבי יחזקאלי חמש פעמים
בשבוע ,אי אפשר.

19
20

יוכי פלר:

אני מסכימה איתך.

21

עו"ד דבורה קמחי:

זה לא מוצר ש,-

22

גולן יוכפז:

אפשר לעשות את זה ,אבל זה יהיה פעם בחמש ימים.

23

(מדברים ביחד)

24

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

טוב ,חברים.

25

גולן יוכפז:

חברים ,תודה רבה.

26

יוכי פלר:

ונותנים את המגזין ,אז שיתנו בפעם אחת או מה,

1

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

יוכי ,בואי נשחרר אותם ,נעשה את הדיון הפנימי .תודה רבה.

2

גולן יוכפז:

תודה לכולם.

3

יוכי פלר:

רגע ,כי הולך נורא לנישה מסוכנת .כל הזמן העשירים והמעמד הזה

4

והמעמד הזה ומאוד מבדילים את זה והם חושבים שזה מה שמביא

5

את הרייטינג והם לא מביאים איזון לנושא הכלכלי שלהם.

6

ד"ר דליה זליקוביץ':

לא ,אז את פה מעבירה ביקורת על התוכן.

7

יוכי פלר:

לא ,בסדר.

8

(מדברים ביחד)

9

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

בואו נעשה את הדיון בצורה מסודרת .יש לנו את הסיטואציה הבאה:

10

חדשות היסטורית נקבעו ,אושרו עד השעה תשע בערב .אני עושה

11

רגע איזה סיכום של הדברים .בשנה וחצי האחרונות נהיה המערב

12

הפרוע ותחרות פרועה בין הערוצים .לפעמים מסיבות ענייניות,

13

לפעמים מסיבות ענייניות של הערוץ עצמו .השקה של תכנית חדשה

14

בערוץ אחר גרמה לבקשה להארכת המהדורות וכן הלאה ואז נהיה,

15

התחיל מתשע וחמישה וסיימנו בתשע שלושים וחמש .מה שמביא

16

אותי ,אני אגיד רגע את הדעה שלי .אני אמרת להם ,לערוץ  ,11את

17

הדעה שלי ,אמרתי גם ליוסי ,אמרתי לו שזה בסדר ,מותר לנו לא

18

להסכים .קיבלתי בתמורה טור מאמר של נתי טוקר היום בבוקר,

19

שעשה קישור בין הרצונות האישיים שלי לדבר הזה .ברשותכם ,אני

20

אפילו לא אגיב ,כי זה באמת לא לרמה וזה חציית גבול ,אבל כל אחד

21

עושה,-

22

יוכי פלר:

שיבוא אליי ,יראיין אותי ,הוא יחטוף.

23

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

כן ,אז אנחנו לא נתייחס לדברים האלו .אני אמרתי גם ליוסי ,גם

24

לדבורה וגם לגולן ,אמרתי להם את הדעה שלי ואני אגיד לכם איך

25

אני רואה את הדברים .התפקיד שלנו ,כמועצה ציבורית ,שאנחנו

26

נתנהג ,כמו שאמרתי לדבורה .היא אמרה ,היא דואגת לאינטרס של

31

1

כולם .לא ,את לא דואגת לאינטרס של כולם ,את לא צריכה לדאוג

2

לאינטרס של כולם ,את דואגת לאינטרס של ערוץ  ,11שהוא ערוץ

3

מסחרי ,שניזון מרייטינג ,שמתורגם להכנסות וזה בסדר גמור .אנחנו

4

באמת צריכים לראות את הראייה המרחבית .ה prime time-מתחיל

5

בתשע ,בגדול ,לתכניות שהן לא חדשות .חדשות אנחנו צורכים,

6

העולם השתנה .הם הראשונים ,-זאת אומרת ,כשנוח :העולם

7

השתנה ,כשלא נוח :העולם לא השתנה .העולם השתנה .אנחנו

8

צורכים וכולם צורכים חדשות  ,on lineכל הזמן .ברשתות ,ב,twitter-

9

בפייסבוק ,בקבוצות  .whatsappבאים בשעה שמונה ,זה,-

10

הסנסציות והדברים הם בדרך כלל באמת יותר תחקיריים או דברים,

11

זה לא דברים של באמת ,אם פעם ,אני זוכרת שחוויתי את זה גם

12

כשהייתי מנכ"ל מרין .אם פעם עיתון ,היית מחכה לעיתון כדי לראות,

13

לדעת מה החדשות ,זה לא המצב .יש לך עשרים מהדורות חדשות

14

ברדיו ,יש לך מבזקים בטלוויזיה ,יש לך "שש עם"" ,חמש עם".

15

בקיצור ,אנחנו מגיעים לשעה שמונה כשאנחנו רוויים .ואחד

16

מהדיווחים וההשוואות שנעשו אגב ,דווקא באירוע של פריז ,שזה

17

אירוע באמת שהיה גדול ,בוא ואמרו :איך יכול להיות שבצרפת ,ששם

18

קרה כל הדבר הזה ,הייתה הרבה פחות פנוגרפיה ואני שמה גרשיים

19

ותמונות מהמקומות וקלוז אפים על פצועים,

20

אופיר רייכמן:

זה שעות שידור ,אם לא הייתה כזאת כמות של שעות שידור,

21

ד"ר דליה זליקוביץ':

לא ,הם פה עפו על זה כולם,

22

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

זה כמות של שידור ,אנחנו שבאמת יש לנו המון אמפתיה לצרפתים

23

ולצרפת ,ישבו שעות על גבי שעות וטחנו את זה בשעות ,-זה מאפיין

24

וזה קיצוני

ולכן ,חלק מהתפקיד שלנו וחלק מהטענות ופנייה

25

והשאלה ,האם צריך לבוא ולעצור את הקלוז אפים ואת התמונות ואת

26

הטחינה האין סופית של אותו מידע,

32

1

ד"ר דליה זליקוביץ':

אבל עדיין היה לזה רייטינג מאוד גבוה .אני לא מבינה איך ,אבל היה
לזה רייטינג,

2
3

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

תמיד יש רייטינג מאוד גבוה,

4

ד"ר דליה זליקוביץ':

אני לך מה .בפריז יש ערוץ חדשות,

5

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

גם ל"אח הגדול" ,כשהיא מתפשטת במקלחת ומקללת ,יש רייטינג
מאוד גבוה.

6
7

עו"ד הילה שמיר:

גם אם לא.

8

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

ואנחנו עדיין ,-לכן אני באה ואומרת כזה דבר :למה אני חושבת

9

שצריך לסיים את מהדורת החדשות בתשע ולא מעבר לזה? כי קודם

10

כל ,אנחנו מגיעים רוויים .חברות החדשות כבר השתלטו .זה מתחיל

11

בשעה שש .זה מתחיל במבזקים בבוקר .זה מתחיל במבזקים עד

12

שתיים עשרה .אחרי זה משש ומחמש וכל הדברים האלו .דבר נוסף,

13

אנחנו תמיד אומרים ,אנחנו דואגים למגוון ,לפלורליזם ,לרב

14

תרבותיות .יש גם תכניות עם נוער ,עם משפחה שרוצה לשבת

15

ולראות,

16

מרה מרו סנבטו:

עדיין ,למרות הכול ,עדיין לא נכנס בכל זה ,לא משנה שעה ועשרים,

17

שעה וחצי ,שעתיים .כל התכניות שאמורות להיות פלורלסטים,

18

פריפריה ,לא משנה מה ,עדיין זה לא נכנס.

19

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

שנייה ,אני חושבת שבשעה תשע הגיע הזמן שנעבור לתכניות שהן

20

אפשרויות גם לכל המשפחה .עם "בית ספר למוסיקה" לצורך העניין.

21

יש משפחות ,שרוצים לשבת עם הילדים שלהם ולראות את התכנית

22

המשפחתית .דחייה של החדשות ,דוחה את כל התכניות שהן יותר

23

מגוונות ,יותר פונות לקהל רחב .נוער וצעירים לא רואים חדשות

24

בטלוויזיה.

25

עו"ד הילה שמיר:

נוער וצעירים לא רואים טלוויזיה.

33

1

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אין מה לעשות .יש אבל את התכניות ,מה שנקרא "תכניות ברזייה".

2

אבל עדיין ,אם יש תכניות למשפחה ,שרוצות ורוצים לראות ,צריך

3

לאפשר להם .זה דוחק את הכול ,קדימה .יש פה ,אחד מהדברים

4

שהגיעו למסקנה ,זה שדרמה ,שזה סוגה עילית ושמורת טבע

5

שאנחנו נורא צריכים לדאוג להם ,היא לא תכנית שתופסת תכנית

6

ראשונה .הם תמיד משבצים דרמה כתכנית שנייה .להתחיל בתשע

7

ועשרים את התכנית הראשונה ,אחרי זה לגרור את הדרמה לאחר

8

מכן,

9
10

יוכי פלר:

זה לא תשע ועשרים ,זה עוד אחר כך פרסומות,

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

זה ייגרר לשעות מאוד מאוחרות ואז יבואו ויגידו לנו :דרמה ,לא

11

משתלם לנו לעשות .דרמה זה דבר מאוד יקר ואין לנו רייטינג ,כי זה

12

מגיע לשעות מאוחרות .הבקשה של ערוץ  ,11היא לא בקשה

13

שמסתיימת אצלנו .היא בעצם מקבעת את השוק גם לערוץ  .2הרי

14

ערוץ  2לא יפקיר ,הוא לא יגיד :אני בתשע .הוא יגיד :הם תשע

15

ועשרים ,גם אני רוצה תשע ועשרים .ואז כל השוק בעצם נגרר,

16

יוכי פלר:

זה התחיל מהנוהג אבל ,אווה סליחה ,שהרשות בניגוד לכל היגיון,

17

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אני מסכימה ולכן אנחנו עכשיו צריכים לשים לזה  .stopאנחנו צריכים

18

לבוא ולהגיד :בתשע זה נגמר ,בואו נעבור לתכניות מסוג אחר .ערוץ

19

 ,11האג'נדה שלו היא תכניות דוקו וסוגה עילית והכול .בשמחה.

20

התכנים הם נפלאים ,אנחנו בכלל לא נכנסים לתכנים .אנחנו נותנים

21

אך ורק מסגרת.

22

ניר שוויקי:

לא יהיה שם ריאליטי כנראה בחצי שנה,

23

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אין שם ריאליטי .לגבי היוצרים והמפיקים ,אני מבקשת להזכיר לכם,

24

שהחדשות הן הפקות בית של הערוצים .אם הם יצאו מחוץ לדבר

25

הזה ,יכול שזה יצא למפיקים אחרים ,שהם לא מתוך הבית ,שתהיה

26

להם אפשרות גם לעשות מגזינים ,גם להציע תכניות דוקו וגם הם

34

1

רוצים שתכניות שלהם יתחילו בשעה סבירה ולא בשעה תשע

2

ועשרים ,שייגרר לתשע וחצי וכן הלאה .לכן ,זאת הדעה שלי ואני

3

אשמח לשמוע את שלכם .בורבא הצביע ראשון ואחרי זה את .כן

4

בבקשה.

5

יצחק בורבא:

אני חושב שאנחנו ,אין לנו מספיק פידבק .הרי הם מציגים כל מיני

6

נתונים ,שהם בדקו בצורות כאלה ואחרות .אנחנו ,קודם כל בתחושה

7

שאנחנו ,אין לנו מספיק נתונים של פידבקים של הציבור ,מה שנקרא.

8

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

יש לנו עשרות פניות של ציבור שמתלונן על אורך המהדורות.

9

יצחק בורבא:

אז אני קודם כל לא שמעתי את זה ,אני אשמח לשמוע .אבל בלי שום
קשר ,אני אומר בדיקה מעמיקה שלנו ,רצינית,

10
11

יוכי פלר:

נכון ,הגיע הזמן אולי שנעשה את זה.

12

יצחק בורבא:

שאומרת לציבור :מה דעתכם על סוגיה אלף ,בית ,גימל? כדי

13

שנקבל פידבקים .עם כל הכבוד ,כל מה שאנחנו אומרים פה זה ,איך

14

אומרים ,זה דעה שלנו ולדעתי ,אנחנו לא יותר חכמים מקהל נגיד

15

הרבה יותר גדול של ציבור.

16

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

מייצגים ולמי אנחנו צריכים,

17
18

זה לא קשור לדעה אפילו ,אנחנו מסתכלים לראות את מי אנחנו

יצחק בורבא:

זה קשור ,אני אגיד לך למה זה קשור .שמעתי את הטיעונים שלך

19

ואני מבין אותם ,הם נכונים .אני מבין את העניין למשל ,שמשפחה

20

רוצה לראות בשעה מוקדמת יחסית ביחד איזה תכנית כמו "בית ספר

21

למוסיקה" ,לא משנה .אני מבין את הטיעון הזה .אבל אני מסתכל

22

עליי בתור צרכן למשל .אני מחכה רק למגזינים של ערוץ  ,11זה

23

הדבר היחיד שמעניין אותי.

24

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אין שום בעיה.

25

יצחק בורבא:

אני מחכה שיגיע המגזין .לא ,רגע.

35

1

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אף אחד לא אמר שלא יעשו את זה .פשוט אומרים לו :או שתבחרו

2

לעשות את זה עד תשע או שתבחרו לעשות את זה בנפרד .לך ,מה

3

זה משנה האיכות? זה לא פוגע באיכות.

4

יצחק בורבא:

לא ,לא .מה שאני מנסה להגיד ,אני כרגע לא אומר ככה או ככה ,מה

5

טוב ומה רע .אני רק אומר ,אנחנו צריכים יותר כלים .ולדעתי ,שווה

6

לנו פעם אחת להכין איזה סדרת שאלות לציבור .יש לנו פה מ חלקת

7

מחקר ,לא משנה.

8

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אבל זה ייקח זמן ,אז מה אתה מציע בינתיים?

9

יצחק בורבא:

לא ,רגע .אני אחשוב בינתיים .אבל חכי ,אני רק אומר ,מחלקת

10

מחקר ,שנשאל את השאלות שאנחנו רוצים כדי לשמוע ,כי בסך

11

הכול ,אנחנו מועצה ציבורית ,שמייצגת את מה שהציבור רוצה ולא

12

איזה ,איך אומרים ,צאר רוסי שפה מחליט החלטות על ערוץ  2וערוץ

13

 .11ואני באמת לא יודע ,כי אני יודע מה אני מרגיש ,אז מה ,לפי זה

14

אני מצביע? לפי הרצון שלי לצפות בטלוויזיה כזאת או אחרת ואז

15

עכשיו ככה מחליטים וככה כל עם ישראל רואה? בגלל שבורבא אוהב

16

את המגזינים? זאת אומרת ,אני צריך כלים נוספים ,כדי לקבל

17

החלטה ,אני צריך כלים נוספים ,כדי שיעזרו לי לראות מה עוד אנשים

18

זה .מצד שני באמת ,הטיעונים שהעליתם ,לא פשוטים .אני מסתכל

19

על זה ,הם לא פשוטים ,כי יכול להיות ,שבאמת הנושא הזה ,אנחנו

20

פוגעים באיזה מרקם ,אני קורא לזה משפחתי ,שבעצם כולם מחכים

21

שייגמר החדשות ולעוף על דברים אחרים ,כי כבר חדשות הם,

22

ד"ר דליה זליקוביץ':

אבל זה לא מפריע להם לעשות גם היום ,לעוף על דברים אחרים.

23

יצחק בורבא:

לא ,שנייה .מה שהוא ניסה להגיד ואני לגמרי לא מתעלם מזה ,הוא

24

אמר ,בגלל התחרות שאנחנו מכירים אותה אגב ,התחרות

25

האינטרנטית אני קורא לה ,שבאמת החדשות הן כלום ,אפילו את

26

הסרטונים היום ,אתה רואה הכול.

36

1

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אז למה הוא מתעקש להמשיך איתם?

2

יצחק בורבא:

לא ,רגע .מה שאני אומר ,כשאתה מגיע לחדשות ,באמת זה כל כך

3

נדוש .כל שנייה ,הרי פה כולנו מעודכנים עד שעה עכשיו ואנחנו כולנו

4

יודעים מה קרה ומי נגד מי.

5

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אז למה שלא יעשו כותרות?

6

יוכי פלר:

כן ,אבל בכל זאת ,בערב כשאתה מתיישב בשעה שמונה מול

7

הטלוויזיה ואנחנו עם שצורך חדשות .אז אתה כן רוצה ברבע השעה

8

הראשונה למשל ,שיהיה את החדשות ,שיהיה לך איזה שהוא ריכוז,

9

שתראה,-

10

אופיר רייכמן:

יש הרבה צופים שאין להם את הדחף הזה.

11

יוכי פלר:

בדיוק .לא משנה .אבל גם נניח ,גם לי יש אז אני רואה כותרת ,ynet
פיגוע דקירה ,אבל לא ראיתי בדיוק,

12
13

(מדברים ביחד)

14

יצחק בורבא:

אני אסכם ואני אגיד ,אני עוד אחשוב מה אני רוצה להחליט ,אבל אני

15

אומר ,בעיקרון ,שווה אם אפשר לקבל החלטה ,לצאת פעם אחת

16

ואגב ,כבר לעשות סדרת שאלות ,לא סדרה ,רק בנושא הזה.

17

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אני מסכימה עם זה.

18

יצחק בורבא:

יש לנו איזה משהו ,אנחנו רוצים לשמוע איזה תגובה של הציבור לגבי
הרבה דברים ,שאולי אחר כך יעזור לנו להחליט.

19
20

ד"ר דליה זליקוביץ':

ולעשות את זה באינטרנט שכל אחד יעשה ככה ונגמר.

21

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אגב ,אני חייבת להגיד,

22

יצחק בורבא:

כן ,לא משנה מה( ,לא ברור) ,הם מכירים את זה,

23

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא אמרתי שאני כן רוצה להגיד ,אני כן חושבת ,שגם אם נקבל פה

24

החלטה ,אני חושבת שצריך לקבל סוג של החלטה .אני כן חושבת

25

שצריך לתת ליוסי לחזור,

26

יוכי פלר:

לא ,ברור.

37

1

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

מהניתוח עם הבן שלו ,שיעבור בשעה טובה וברפואה שלמה ולתת

2

לו כמובן להשמיע את הדברים .אבל אני כן חושבת שיכול להיות

3

שאנחנו יכולים לקבל פה,

4

יצחק בורבא:

כאילו החלטה כזאת זה ,מה נגד ערוץ  ?11למה?

5
6

ניר שוויקי:

הפכה להיות שנגד ובעד .פוליטית אני מדבר ,אני מנסה לחשוב,
מה?

7
8

אבל למה זה מתפרש על זה ,ראיתי את הכתבה ,למה זה מתפרש

ד"ר דליה זליקוביץ':

אני אגיד לך מה .השוק הוא תחרותי .אני ברמה העקרונית לא רואה
למה אנחנו צריכים לכרוך אותם ,דרך אגב ניר ,יחד.

9
10

ניר שוויקי:

לא ,הרמיזות שלהם ,כאילו מה זה נגד ובעד.

11

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

כי זה בדמם ,אני עכשיו אייצג אותם ,שנייה .אני אייצג אותם .זה

12

בדמם ,זו התכנית העסקית שלהם וזה היתרון שלהם בעשרים דקות

13

האלו ,זה היתרון שלהם ,כרגע.

14

יוכי פלר:

קצר מאוד ,כי עכשיו ערוץ  2יעשה אותו דבר .יתרון קצר מועד.

15

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא משנה ,זה כרגע ואני מבינה אותם ,אגב ,לגמרי בקטע הזה .הם

16

נלחמים בשיניים להשיג את הרייטינג שלהם ואת ההכנסות שלהם.

17

עכשיו ,כמו שאתה יודע בתחום הזה ובענף הזה ,לא רואים בעיניים

18

כשנלחמים .כרגע ,כשאנחנו היינו צריכים להעביר את הרישיון ,אז

19

הם לא ראו בעיניים לכיוון זה ועכשיו הם לא רואים בעיניים בכיוון

20

הזה .אני מבינה ,אני לא תמיד מכבדת את הדרכים .אני חושבת

21

בכתבה שתודרכה באופן מוחלט על ידי נתי ,הייתה שם חציית גבול,

22

ד"ר דליה זליקוביץ':

מה זה החוצפה הזאת של הכתבה הזאת עוד הפעם?

23

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

יש שם חציית גבול,

24

יוכי פלר:

למה לא צילמתם אותה? אני רוצה לראות.

25

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

יש פה חציית גבול במישור האישי שלי,

26

(מדברים ביחד)

38

1

ד"ר דליה זליקוביץ':

שלנו.

2
3

לא ,גם יש שם איזה הערה ,שמה פתאום אנחנו קובעים את המנדט

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אבל זה בסדר .אני יודעת מה עומד מאחורי זה ,אני לא מכבדת את
זה.

4
5

יוכי פלר:

נתי הוא כלום .מי ש,-

6

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

הוא מתודרך והוא מופעל והכול בסדר.

7

יוכי פלר:

לא ,אבל הוא גם לא איזה אושיה.

8

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

וזו ההתנהלות .אוקי .יוכי ,שפיק ואחרי זה דליה.

9

אופיר רייכמן:

לגבי הנתונים שהוא הציג ,יש משהו חשוב לי להגיד לפני שאתם

10

ממשיכים .מניסיון ,הרייטינג של סוף מהדורה ,המחצית השנייה

11

ובמיוחד העשרים דקות האחרונות לפני תשע ,תמיד ואני אומר לכם

12

תמיד מ ,2117-שאני מכיר את הרייטינג של ,minute by minute

13

שמקבלים דקה אחר דקה למחרת ,תמיד עולה .כי עד שמונה וחצי

14

אנשים לא קמים מארוחת ערב ולא משכיבים את הילדים שלהם ,אני

15

רואה את זה על עצמי ,יש לי ילדים.

16

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

והם כבר מחכים גם לתכנית הבאה.

17

אופיר רייכמן:

נכון וגם מצטרפים כאלה שמחכים לתכנית שאחרי זה ,כי הם יודעים
שזה נגמר בתשע.

18
19

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

שזה רק מחזק ,אגב ,שזה מחזק את זה שצריך לתת (לא ברור)
בשעה נורמלית.

20
21

(מדברים ביחד)

22

אופיר רייכמן:

יש בנתונים הטיה משני טעמים .טעם אחד ,כל מה ששמו לאורך

23

השנים מסורתית בעשרים דקות האחרונות של מהדורה ,תמיד עשה

24

רייטינג יותר גבוה מאשר תחילתה.

25

עו"ד הילה שמיר:

בלי קשר למוספים.

26

אופיר רייכמן:

ומכאן גם יותר גבוה מהממוצע .ולראייה עד היום,

39

1

ד"ר דליה זליקוביץ':

יותר מאשר בהתחלה שיש את הכותרות?

2

אופיר רייכמן:

יותר מאשר בהתחלה ,מהדורה ממוצעת של חדשות ,2

3

ד"ר דליה זליקוביץ':

זה נראה לי מוזר.

4

אופיר רייכמן:

תמיד .תבדקי בטלגרף הוועדה למדרוג .עד היום ,תמיד ,גם רואים

5

בדו"חות המדרוג היומיים ומבקשים להגדיר את העשרים דקות

6

הראשונות של החדשות כפינה ,כדי שזה לא ייספר ברייטינג הכללי

7

של המהדורה והסיבה היא ,שהרייטינג בעשרים דקות הראשונות

8

הוא נמוך .אז את זה צריך להגיד ,כי אנשים לא מצטרפים ,ככל

9

שמתקרבים לתשע ,זה קורה ,עם מוספים ובלי מוספים .אז זה דבר

10

חשוב .דבר שני ,לגבי הנושא של העשרים דקות פרסומות ,זאת

11

החלטה ,שוב ,אסטרטגית ,כי זה בעצם שיא הרייטינג של ערוץ 11

12

בערב ממוצע .אין להם משהו יותר גבוה ולכן הם מניידים כמות

13

פרסומות גדולה מאוד בדבר הזה מאוד ולכן זה גם,-

14

יוכי פלר:

אבל פה הבעיה שלהם.

15

אופיר רייכמן:

בחדשות  2כשיש "אקס פקטור" שומרים את הדקות פרסום ל"אקס
פקטור" או ל"הישרדות".

16
17

עו"ד הילה שמיר:

כמה דקות בערך יש להם היום?

18

דורלי אלמגור:

השאלה אם זה בסדר.

19

אופיר רייכמן:

יש להם ארבעים דקות לנייד.

20

יוכי פלר:

עזבי את הבסדר ,-אלף ,הם לא מבינים שהם טומנים לעצמם באמת

21

מכשול מאוד רציני בעשרים דקות פרסומות ,משום שאין כמעט ,רוב

22

האנשים היום בפרסומות ,עוברים לראות את ערוץ  2ואם במקרה יש

23

שם כתבה טובה,-

24

(מדברים ביחד)

25

יוכי פלר:

שמעת מה שהוא אמר .אני רוצה להגיד משהו.

26

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

בבקשה יוכי ,אחרי זה שפיק ו ,-רגע שפיק ,יוכי תסיים ואז אתה.

41

1

יוכי פלר:

אני רוצה להתחיל בקטע של לפני שנה או שנתיים ,שהתחילו לאשר
את ה,-

2
3

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

תחילת .2114

4

יוכי פלר:

באמת מי שנתן את האישור לדעתי ,לא מסוגל לראות בראייה כוללת

5

את הדברים וזאת בעצם הציפייה שלנו מההנהלה ,מההנהגה,

6

לראות את הדברים קצת מלמעלה .זה שמאשרים ,אוקי בגלל פיגוע,

7

זה היה על רקע בטחוני בלבד ,ניר .אני זוכרת שהיו כל מיני דברים

8

בארץ,
ניר שוויקי:

זה לא היה,

10

יוכי פלר:

כן נכון ,זה לא היה על רקע מגזינים.

11

ניר שוויקי:

זה לא היה על רקע מגזיני ,אבל זה לא היה על רקע בטחוני בלבד.

12

יוכי פלר:

לא חשוב.

13

ניר שוויקי:

זה היה ,שתי סיבות שמצדיקות הארכה .ובשעתו ,כמו שאני אומר,

9

14

רק מילה ,לא ראו קטסטרופה בהארכת המהדורה ,שכן הדברים

15

שהיו אחר כך ,חשבו שהם לא כאלה,-

16

(מדברים ביחד)

17

יוכי פלר:

תסלחו לי ,אני מוכרחה להגיד משהו .זה התחיל בזה שביום שישי

18

מהדורה צריכה להתחיל בשמונה בערב ואנשים גומרים ארוחת ערב

19

ומתיישבים בשמונה ופתאום הם רואים שבכתבה השלישית ,כי

20

התחילו את החדשות בחמישה לשמונה .אז אלה התחילו בחמישה,

21

אז הערוץ השני עשה שש דקות לפני .ואל תספרו לי סיפורים ,כי אני,

22

אצלי ארוחת הערב נגמרת ככה ,שלפי מהדורת החדשות בשבת .כל

23

אחד מסתדר ,Sorry .זה להתחלה.

24

ניר שוויקי:

לא הבנתי ,עכשיו סיפורים על מה?

25

יוכי פלר:

החדשות התחילו בחמישה לשמונה במקום בשמונה והערוץ השני

26

רצה להשיג אותו ,אז הוא עשה בשש דקות לשמונה.

41

1

ד"ר דליה זליקוביץ':

2

התכניות.

3

יוכי פלר:

אז תגידי שאת רוצה לאכול בין שמונה לתשע ובזה נקבע את

הדבר החמור בעיני ,זה התאנה של ההסכמה של הרשות השנייה,

4

לעדכן את ערוץ החדשות המתחרה ,לא החבר שלו הולכים ביחד,

5

המתחרה,-

6

(מדברים ביחד)

7

יוכי פלר:

לא ,שי הציע ,לא נכון ,אני שמעתי מה שהוא אמר.

8

עו"ד הילה שמיר:

זה שהוא אמר את (לא ברור) זה נכון.

9

יוכי פלר:

שאם אני מאריך לאלה בעשר דקות ,אני מודיע לשניים שאני מאריך
בעשר דקות .אני חושבת,

10
11

ד"ר דליה זליקוביץ':

זה אני לא מבינה למה.

12

יוכי פלר:

אני חושב שאם תמסור את זה לאיזה יועץ משפטי או למישהו

13

שמדבר על ,אני לא מדברת על יועץ משפטי מתוך ,שמסכים לזה,

14

אלא אני מדברת איך זה מצטייר.

15

ד"ר דליה זליקוביץ':

אסור לו להסכים לזה.

16

יוכי פלר:

אסור להסכים לזה .התיאום הזה מזעזע אותי ,משום שיש לי עכשיו

17

חברים ,שבגלל שהעלה את מחיר הלחם יחד עם מחיר הלחם של

18

מישהו אחר ,הולך להיכנס לבית סוהר .וסליחה ,אולי זה מוצא חן

19

בעיניכם ,אני ,בעיניי זה לא ,אווה ,אני מבקשת ,אל תתנו לזה יד.

20

עו"ד הילה שמיר:

אבל אנחנו לא שם.

21

יוכי פלר:

אז מה אם אנחנו לא שם ,זה לא אומר שהתנהלנו כמו שצריך .אני
חושבת שהגענו למצב הזה ,בגלל שלא פעלנו נכון קודם.

22
23

עו"ד הילה שמיר:

רק ממש שישים שניות ,לא יותר .לדעתי ,על השולחן פה אין בכלל

24

את הנוהל .ברור לכולם שהנוהל (לא ברור) .אני שמה את זה רגע

25

בצד .ואני חייבת להגיד משהו,

26

ד"ר דליה זליקוביץ':

אבל היא לא רוצה שתשימי את זה בצד.

42

1

יוכי פלר:

את יודע למה? כי בשמי ,בשם המועצה,

2
3

זה לא יעזור לך ,אני לא אשים את זה בצד ולהיפך .זה מרתיח אותי,

עו"ד הילה שמיר:

אין לך על מי להתרתח פה ,כי אני לא זאת שאישרתי את זה ,את
היום יומי .אבל אני רוצה להגיד לך משהו,

4
5

ד"ר דליה זליקוביץ':

גם אנחנו לא .סליחה ,גם אנחנו לא.

6

עו"ד הילה שמיר:

אבל אני אומרת ,אין לך מה להתווכח ,כי אני מנסה לבוא להגיד
משהו ,שמתחבר עם מה שאת אומרת.

7
8

יוכי פלר:

לא ,רגע .לא רוצה תירוצים .זאת דעתי ואני לא ,-הילה ,תני לי לסיים
את הדברים שלי.

9
10

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

יוכי ,מה את מציעה?

11

יוכי פלר:

אני קודם כל רוצה לשאול ,האם כמו שהם באים ומבקשים את
העשרים דקות ,חצי שעה ,יבואו לכאן גם ערוץ ?2

12
13

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

ברור .זו לא שאלה.

14

יוכי פלר:

טוב .אני חושבת שמהדורת חדשות ,שהייתה במדינת ישראל בין

15

שמונה לשמונה וחצי ועלתה לתשע ,אסור לה לעבור את הגבול הזה.

16

אני חושבת שיש גבול לכל דבר .יש אנשים שהם צרכני חדשות ,אז

17

שיעשו להם עוד ,שיחפשו להם עוד דוקו או משהו על מגזינים ,על כל

18

מיני דברים כאלה .אני חושבת שהחדשות היום נראות הרבה יותר

19

טוב ,של ערוץ  ,11לי אין ספק שהן הרבה יותר טובות ,אבל אפשר

20

באמת לקבע אותם לתוך השעה הזאת .אני חושבת שהוא יכול

21

להוריד דברים אחרים .אז הוא לא יעשה מהדורה של עשרים דקות

22

חדשות ,כי בשבע הוא עשה את זה ובשעה אחת עשרה הוא עושה

23

את זה .אז שייתן את ה ,-אם נורא חשוב המגזינים בין שמונה לתשע

24

וזה חשוב ,שייתן אותם בין שמונה לתשע ושלא יעבור ,אפילו ולו

25

בדקה .ולא לאשר .ואם יש פיגוע באותו יום ,אז זה יהיה על חשבון

26

המגזין ולא על חשבון הקהל .ואני גם רוצה להגיד (לא ברור),

43

1

ד"ר דליה זליקוביץ':

לא ,לא על חשבון המגזין ,לא.

2

יוכי פלר:

שהקטע הזה בשבועות האחרונים ,שהיו הדקירות והכול והיו גם ימים
שלא היו דקירות וזה המשיך ,אנשים יושבים מול הטלוויזיה,

3
4

יצחק בורבא:

מתי לא היה דקירות?

5

יוכי פלר:

היו ימים ,איזה יום או יומיים

6

יצחק בורבא:

לא היה יום כזה.

7

יוכי פלר:

והמהדורה המשיכה והמשיכה וזה גורם לך למחזור ,זה גורם

8

לשעמום ,חוץ מהכתבה של המגזין שום דבר לא מעניין בחדשות .אז

9

שיתמקדו גם בחדשות ויעשו את החדשות כמו שצריך ואני גם רוצה

10

להגיד לכם ,כשאני מגיעה לאירופה או לאיזה טיול בחוץ לארץ ואני

11

פותחת  ,CNNכי זה ה,-

12

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

סליחה ,אנחנו אירופה.

13

יוכי פלר:

המקום היחיד שמדבר אנגלית ,אז אני רואה את ה .CNN-בשלוש

14

דקות ,בחמש דקות הם עושים את כל החדשות ואחרי זה הם עוברים

15

לראיונות ,לדברים,

16

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

יוכי ,הסיפור של צרפת היה ,של פריז הוא הכי הדוגמה.

17

יוכי פלר:

היה פה.

18

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

צרפת עצמה ,שזה קרה אצלה ,ראינו איך הם דיווחו על זה.

19

יוכי פלר:

הם חושבים שהם עושים טוב.

20

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אנחנו ,כשזה קורה אצלנו,

21

יוכי פלר:

אבל מה הם טוענים? שהקהל רוצה .אבל זה לא נכון ,זה מה

22

שהקהל מקבל .אין לו ברירה .מה זאת אומרת? אני פתחתי את

23

החדשות ,עשרים וארבע שעות ,ברור שהסתכלתי.

24

יצחק בורבא:

25

(מדברים ביחד)

אנחנו פריקים של חדשות,
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1

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אבל אני סופרת.

2
3

בורבא ויוכי דיברתם מלא .שפיק בבקשה .סליחה ,שישים שניות.

עו"ד הילה שמיר:

אני יכולה שישים שניות על ,שמחולק לשניים ,כל אחד שלושים? את

4

סופרת? דבר אחד ,אני לא מתווכחת עם מה שיוכי אומרת ,אני רוצה

5

רק להעמיד דברים על דיוקם ,חלק מהדברים גם שגולן אמר ,לא היו

6

מדויקים בהקשר הזה .כשבזמנו נקבע הנוהל ,שהיה אצל המנכ"ל

7

הקודם ,הנוהל היה נוהל שלא היה אמור להיות מנוצל יום יומית ,אלא

8

היה אמור להיות באירועים מיוחדים וחריגים .לא הייתה כל כוונה,

9

שזה יהיה פלטפורמה של הארכה יום יומית.

10

יוכי פלר:

אז איך זה נהיה ככה?

11

ניר שוויקי:

הילה ,זה לא מדויק מה שאת אומרת.

12

(מדברים ביחד)

13

עו"ד הילה שמיר:

הכוונה הייתה ,אני מתייחסת עכשיו לחלק השני שלך ,זה שאת
אומרת שאת אומרת זה כאילו תיאום או הגבל עסקי או משהו כזה.

14
15

יוכי פלר:

נכון ,נכון.

16

עו"ד הילה שמיר:

האמירה הייתה ,לא כל פעם שמישהו יאריך גם השני יאריך ,אלא

17

תינתן לשני את האפשרות ,זה היה אמור להיות מתוחם ,לא למשהו

18

יום יומי ,שבמהלך אותה תקופה ,גם של  2114וגם של השנה

19

האחרונה .נכון ,זה נהיה הפלטפורמה ,אל תתווכחי איתי כי אני לא

20

מתווכחת איתך .אני לא אומרת,-

21

יוכי פלר:

לא ,מה עשית בנדון? את היועצת המשפטית צריכה,

22

עו"ד הילה שמיר:

מה אני עשיתי?

23

יוכי פלר:

לא ,רגע .ברגע שזה היה רק למקרה חירום,

24

עו"ד הילה שמיר:

אם זה מגיע למה אני עשיתי ,אני צריכה יותר משלושים שניות.

25

ניר שוויקי:

הדיון הזה עקר ,זה לא התחיל מחירום ,חברים.

26

עו"ד הילה שמיר:

אבל אני לא מתווכחת.
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1

יוכי פלר:

כי התשע ועשרים ,ניר ,בעוד שנתיים יהפוך לתשע וחצי,

2

ניר שוויקי:

אבל אנחנו הולכים לסדר את זה ,אחד .שתיים ,אני אומר לך ,זה לא

3

התחיל גם ממקרה חירום .וגם לא ראו בזה כזה קטסטרופה לתת

4

הארכה .מזה שלא ראו קטסטרופה בהארכת מהדורת החדשות

5

בכמה דקות על חשבון תכניות ריאליטי ואחרות וחשבו,-
אבל זה לא קרה ,הארכנו את זה וקיבלנו יותר ריאליטי.

6

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

7

(מדברים ביחד)

8

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

שפיק בבקשה.

9

שפיק עבד:

אני מקווה שאנחנו לא בדילמה ,גם כמועצה ציבורית מייצגים את

10

הציבור וגם שאנחנו צריכים לייצג גם ציבור הצופים .איך שבורבא ואני

11

מחדד מה שהוא אומר ,האם יש מידע נאמן באמת מציבור הצופים

12

שישכנע כן להארכה או לא .כשאנו מחליטים ,נתבסס על מידע

13

שנחקר .זו שאלה אחת .ושאלה שנייה ,אולי אנחנו ניסחף גם כשערוץ

14

 2עוד יבקש להאריך.

15

יצחק בורבא:

16

לשני.

17

יוכי פלר:

לא ,זה באופן טבעי ,אם אתה מאשר למישהו אחד ,אתה תאשר

אתה יכול להגיד :נאשר את זה אחרי ש ,-כרגע לא מאשרים וקודם
נעשה מחקר ואז נאשר.

18
19

שפיק עבד:

יש מחקר או מידע מהימן שנחקר ונבדק ,לגבי ציבור הצופים?

20

מרה מרו סנבטו:

אבל יש תלונות ,אפשר להסתכל על התלונות.

21

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

זה מה שבורבא הציע.

22

(מדברים ביחד)

23

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

בסיס מחקרי זה משהו אחר ואותו בורבא הציע שנעשה .השאלה,
שזה לוקח זמן .מה עושים בינתיים? האם ממשיכים במירוץ,

24
25

שפיק עבד:

לכן ,בהחלטה שלנו צריך לכתוב את הנימוק הזה.

26

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

כן ,הנימוקים הם בידינו .בבקשה דליה.
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1

ד"ר דליה זליקוביץ':

אני רק רוצה להגיד שהחלטות שלנו באמת לא צריכות להתקבל לפי

2

מתי אני אוכלת ארוחת ערב ומתי אני לא .הבידול שהם הצליחו

3

לעשות ,אכן יוצר באמת דפוס מאוד יפה .אני שאלתי שאלה שלא

4

קיבלתי עליה את התשובה ,למה בעצם ,אם אני אפריד את זה ואני

5

אגיד :אוקי ,עכשיו אני כאילו סוגרת את מהדורת החדשות ומתחילה

6

את המגזין .מה זה ישנה בסך הכול ,אם אנחנו ממילא נראה פתאום

7

מגזין שבא אחרי החדשות,

8

יוכי פלר:

שהם קוראים לו מגזין.

9

ד"ר דליה זליקוביץ':

כן ,כן .שהם יקראו לו מגזין ,נראה את זה אחרי החדשות .איזה שוני
זה עושה לנו מבחינה של הפלטפורמה ,זה אני לא הצלחתי להבין.

10
11

מרה מרו סנבטו:

לא ,להיפך .שיתחילו במגזין.

12

ד"ר דליה זליקוביץ':

לא ,הם לא רוצים את זה.

13

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

הם אל רוצים את זה בגלל ענייני רייטינג.

14

ד"ר דליה זליקוביץ':

אני שואלת ,מה זה ישנה את הרייטינג?

15

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

בגלל ש ,-אני אסביר לך.

16

יוכי פלר:

אווה ,בינינו ,בין העשרים ושתיים של ערוץ  2לאחד עשרה של ערוץ,-

17

(מדברים ביחד)

18

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

דליה ,אני רוצה לענות לך .חדשות ,מה חדשות ,מה שדיברנו ,חלק

19

מהטיעונים ש ,-זה המעבר לתכנית שדיברנו ,חלק מהטיעונים ש,-

20

זה המעבר לתכנית אחרת ,יש נטישה של קהל ויש הגעה של קהל.

21

ד"ר דליה זליקוביץ':

למגזין .מה ,יכבו את הטלוויזיה?

22
23

רגע ואם הם אומרים :סיימנו את מהדורת החדשות ,אנחנו עוברים

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

הם לא רוצים לקחת את הסיכון מהסיבה הפשוטה ופה הוא ציין,

24

התכנית הכי עם רייטינג שלהם ,היחידה שמגיעים אליה בצורה הכי

25

גבוהה ,משמעותית מכולם ,זה עם כל הכבוד ,החדשות .זה לא כמו

26

בערוץ  ,2החדשות עם רייטינג מאוד גבוה ,יכול להגיע גם לעשרים
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1

ושבעה אחוז ,אבל התכניות האחרות יכולות להגיע לארבעים אחוז,

2

אצלם לא .אצלם ה ,peak-הוא החדשות.

3

ד"ר דליה זליקוביץ':

זה הכסף שלהם.

4

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

נכון .עכשיו ,אני מבינה את השיקול המסחרי שלהם,

5

יוכי פלר:

זה לא נכון .יש להם כמה תכניות מצוינות .יש להם "המקור" ,יש להם
את ה,-

6
7

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

הרייטינג הגבוה שלהם,

8
9

אז אני לא נכנסת למצוין או לא מצוין ,אובייקטיבית מבחינת הרייטינג.

יוכי פלר:

אבל גם פה הרייטינג הוא כזה ,עשרים ושתיים ,עוד אחד ,עוד
שתיים.

10
11

(מדברים ביחד)

12

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

את לא שאלת ,מה זה קשה? אני עניתי לשאלה של דליה ,למה היא

13

עושה את ההפרדה? כי הם תחת המטריה של החדשות וכמו

14

שאופיר אמר ,תמיד בסוף של החדשות יש גם קפיצה של רייטינג.

15

אני מבינה אותם ,אני פשוט חושבת ,שאנחנו כמועצה ציבורית ,לא

16

יכולים ,זאת אומרת צריכים להתחשב בשיקולי רייטינג ,כי אנחנו

17

רוצים שהם ירוויחו ושיהיה להם הכול טוב .אבל אני חושבת

18

שבמכלול השיקולים ,האינטרס הציבורי פה ,האינטרס של היוצרים,

19

המפיקים וההסתכלות הכללית ,הרב גוניות של לוח השידורים ,אני

20

חושבת שזה גובר במקרה הזה ,על שיקולי הרייטינג שלהם .אני

21

מאוד מבינה אותם .באמת ,אני באמת מבינה אותם .אני חושבת

22

שהם נלחמים והם נלחמים בצדק .אבל זה לא התפקיד שלנו,

23

כמועצה ציבורית ,במקרה הזה ,לתת להם .בעצם ,מה שקורה פה,

24

זה שהם מייצרים שוק .הם באים ואומרים :אנחנו קובעים שבתשע,

25

כי ערוץ  2ייגרר וערוץ  2יש לו משמעות ושוב ,אז אוקי ,התכנית
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1

הראשונה ,יש בה ריאליטי והכול ,זה תכניות משפחה .אני מוטרדת

2

מהדרמות ,שידחקו עוד יותר רחוק.

3

יוכי פלר:

מי יראה אותן בכלל?

4

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

בדיוק .מי יראה אותן? גם ככה יש את הצפייה הנדחית והכול ,גם

5

ככה דרמות זה תכניות יקרות וגם ככה קשה להם להשיג עליהן

6

מימון.

7

עו"ד הילה שמיר:

עד מדברת עכשיו על ערוץ  ,2לא על .11

8

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אני מדברת על ערוץ ,2

9

עו"ד הילה שמיר:

ב 11-לא יהיו ,הדרמות יהיו בתשע ועשרים או וחצי.

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא בהכרח ,למה? הם גם שמים ,סליחה ,הם גם שמים את זה אחרי

10

"המקור" ואחרי "בייבי בום" וכל זה .הם שמים את זה גם.

11
12

ד"ר דליה זליקוביץ':

אין להם ,אבל ,כל כך הרבה ריאליטי,-

13

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא קשור לריאליטי .גם אם זה יהיה אחרי "המקור" או גם אם זה

14

יהיה אחרי "פנים אמיתיות" .תבינו ,תכנית שנייה ,כדרמה ,זה תכנית

15

מאוד יקרה.

16

עו"ד הילה שמיר:

תשמעי ,אז אפשר לבוא אליהם,-

17

עו"ד הילה שמיר:

אז "פנים אמיתיות" תסווג תעודה ,אז אין לנו בעיה,

18

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא ,אבל אני מדברת על הדרמה או ה"בייבי בום" או "לעוף על
המיליון" או כל הדברים האלה.

19
20

ד"ר דליה זליקוביץ':

גם צריכים להעביר איזה שהוא מסר ,שאנחנו מעודדים מגזינים
ואנחנו מעודדים עומק ואנחנו מעודדים,

21
22

(מדברים ביחד)

23

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

רגע שנייה ,תנו לדליה לסיים.

24

יוכי פלר:

אבל דליה ,הם קיבלו את המחמאות על המגזין והכול .דיברנו

25

שהתוכן בהחלט נהדר וזה.

49

1

ד"ר דליה זליקוביץ':

אני לא מדברת על זה .אני מדברת על ,אם אנחנו באים ,-תראו,

2

ברמה העקרונית אני הארכת מהדורת חדשות ,נקודה .אבל ,יש לנו

3

פה שני פרמטרים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון .אתה אומר

4

שהצפייה לקראת סוף המהדורה ,באופן טבעי עולה .אז בואו נעזוב

5

רגע ,שיש להם משהו מדהים ביד ונגיד ,צפייה טבעית שלהם הולכת

6

ועולה עם המהדורה .כלומר ,יש להם פה איזה שהוא כלי .זה אחד.

7

שתיים ,אני עדיין לא מצליחה להבין למה אם היא תגיד ,גברת תמר

8

איש שלום ,תבוא ותגיד :סיימנו עכשיו את המהדורה ,אנחנו עוברים

9

למגזין,

10

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אני מסכימה איתך ,הם פשוט לא רוצים לקחת את הסיכון.

11

ד"ר דליה זליקוביץ':

אני לא מבינה,-

12

(מדברים ביחד)

13

ד"ר דליה זליקוביץ':

14

אחר.

15

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

בסדר גמור .סבבה.

16

ד"ר דליה זליקוביץ':

אז מה אני באה ואני אומרת? סך הכול ,הם יגמרו את זה ,את הדבר

אז החדשות מסתיימות בשעה תשע בדיוק ,הם עוברים לז'אנר
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17

הזה תשע עשרים ,תשע וחצי ,כאילו לא קרה שום דבר .אז מה פה,

18

אני פשוט לא מצליחה להבין,

19

עו"ד הילה שמיר:

שאלת אותו את זה והוא לא ענה?

20

ד"ר דליה זליקוביץ':

שאלתי .שאלתי את דבורה.

21

(מדברים ביחד)

22

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אני מסכימה איתך.

23

ד"ר דליה זליקוביץ':

עכשיו ,דבר שלישי,

24

יוכי פלר:

זה בסדר שזה קשה עם התכנים .אבל זה הרחבה .אם היא תגיד,

25

איש שלום ,-מיד ישודר הסרט על הזה של האסלאם ,אז כולם יישארו

26

לראות את זה ,מי שמעניין אותו.

1

ד"ר דליה זליקוביץ':

אז זה כאילו לעקם יפה את המערכת .ככה אני רואה את זה ,לעקם

2

יפה את המערכת .דבר נוסף ,העניין של האחידות ,אני מה זה

3

מסכימה איתך .שאם באים ואומרים :תקשיבו ,-ואני רוצה לשאול

4

אותך ,אמנם זה כבר לא יהיה יותר ,אבל אם אנחנו הולכים ומאריכים

5

היום לערוץ  11בלה בלה בלה ,תדעו .עכשיו ,הם ,למה ערוץ 2

6

פוחדים? הם פוחדים שאם שם יש חדשות או סוג של חדשות וכולי,

7

הציבור יישאר ולא יעשה זאפינג .הם פוחדים שהם יישארו שם ולא

8

יבואו,

9

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

10

(מדברים ביחד)

11

יוכי פלר:

זה משש בערב עד תשע .אז הם ממחזרים ,אז הם עוד פעם וזה מה
שקורה.

12
13

אבל זה מה שקרה.

ד"ר דליה זליקוביץ':

אני אומרת שזו הסיבה שהם עשו .ההיפך ,אתם לא באים ,אני

14

אומרת את זה .עכשיו ,אני גם חושבת שאם ורשבסקי לא פה

15

בנסיבות ש,-

16

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא ,זה לא קשור .זה בטוח שאנחנו נקרא לו .אמרתי שוב ,אני

17

חושבת שצריך לחכות לורשבסקי .יחד עם זאת ,זאת הולכת להיות

18

תקופה ,שלושה שבועות לפחות ולכן ,השאלה שנשאלת ,מה אנחנו

19

עושים .זה אין ספק .זה שאנחנו נחכה לו ואנחנו נבוא ,אמרתי באמת

20

חשוב בריאות והכול .השאלה ,מה אנחנו עושים בתקופה הזאת.

21

מרה מרו סנבטו:

גולן אמר בעצמו ,שהרי הם קיצצו את החדשות ,כי ממילא הם

22

ממחזרים ואין מה לחדש וכולי .בקיצוץ הזה ,יכולים להכניס את

23

המגזינים.

24

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

הוא לא רוצה.

25

מרה מרו סנבטו:

יכול להיות ,במקום שלושה מגזינים ,שיעשה שני מגזינים ,אז כבר זה

26

מתקזז.
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1

ד"ר דליה זליקוביץ':

לא ,הם עושים אחד בערב.

2

מרה מרו סנבטו:

לא ,למה?

3

אופיר רייכמן:

לא ,לפעמים שניים.

4

מרה מרו סנבטו:

למה? זה יותר ,זה יותר.

5

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אני מסכימה איתך ,מרה.

6

מרה מרו סנבטו:

את מבינה? זה אחד .דבר שני,

7

יוכי פלר:

דרך אגב ,אותו מתן חודורוב ,הוא הופיע בחדשות עשרים דקות,
במגזין ואחרי זה באחת עשרה,

8
9
10

מרה מרו סנבטו:

אבל זה אותו דבר גם ,אין הרבה שינויים.

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

בגלל זה ,זה כבר אינפלציה הזאת .אז די ,אז לפחות שהprime-

11

יהיה קצת יותר מגוון ,קצת יותר דברים .לא לגרור עכשיו את כל

12

השוק לתשע וחצי.

13

מרה מרו סנבטו:

עכשיו ,מה שאני לא הבנתי ,אם הם יכולים ,נניח תאורטית ,לעשות

14

שני מגזינים או מגזין אחד ואז זה ייכנס בתוך ה ,-עד תשע .מה זה

15

משנה אם שמים בתשע או בתשע ועשרים או תשע וחמישה? כמו

16

שאמרת הרי שה peak-של הזה ,זה בסוף .אז למה זה משנה?

17

אופיר רייכמן:

אז אני אחלק את זה .יש  peakכללי של צפייה בכלל בטלוויזיה ,כולל

18

בערוצים של " "yesו" "hotוכולי ,בממוצע בערב בשעת תשע

19

ארבעים וחמש סביב שישים ושישה ,שבעים אחוז .יושבים ,רואים

20

טלוויזיה ,בכל ישראל ,בכל הערוצים ,ב .prime time-זה מטפס עד

21

רבע לעשר ואז מתחיל לרדת ,אז באופן טבעי התנועה לשם היא

22

כזאת .עכשיו ,יש כן ולכן גם ערוץ  2מושכים .ברגע שמישהו מסיים,

23

אז מכורי החדשות הקשים עוברים לבדוק מה קורה במהדורה

24

השנייה .ואותם הם רוצים להשאיר אצלם.

25

מרה מרו סנבטו:

לא ,אבל גם ערוץ  2יסיימו בתשע.
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1

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

זה ברור ,אבל הפוך .תשע ועשרים ,הם יגררו את ערוץ  2גם לתשע
ועשרים .הבנת?

2
3

דורלי אלמגור:

ראשית ,יש לי שאלה לגבי הפרסומת.

4

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

איזה פרסומת?

5

דורלי אלמגור:

הפרסומות ,העשרים דקות פרסומות .לדעתי ,שתיים עשרה דקות זה
המקסימום שאפשר לפרסם בשעה ,לא?

6
7

ניר שוויקי:

יש להם אפשרות לניוד.

8

דורלי אלמגור:

מעל שתיים עשרה דקות? זה לא מקסימום?

9

עו"ד הילה שמיר:

בתוך השעות של ה ,prime time-יש אפשרות לקחת היקף מסוים

10

של דקות ולשים אותו ,אפילו לצורך העניין ברצף ,איפה שרוצים בתוך

11

השעות האלה ,ניוד בתוך השעות האלה.

12

דורלי אלמגור:

אפשר להגיע עד עשרים דקות?

13

ניר שוויקי:

תיאורטית ארבעים ,אבל זה לא יקרה.

14

יצחק בורבא:

דורלי ,גם קחי בחשבון ,שהעשרים דקות שהוא מתייחס ,הוא מדבר

15

על שעה ועשרים ,זאת אומרת הוא כבר נכנס לשעה שנייה ואז יש לו

16

עוד שתיים עשרה דקות.

17

יוכי פלר:

לא נכון .שאלנו אותו ,אז הוא אמר,

18

מרה מרו סנבטו:

הוא אמר שעה.

19

יוכי פלר:

שבאוויר זה שמונה עשרה דקות ,אז הוא העלה בשתי דקות יותר.

20

ד"ר דליה זליקוביץ':

הוא גם לא רוצה שיהיה לו יותר מדי.

21

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אבל מצד שני ,הוא חייב למצות את זה.

22

דורלי אלמגור:

אני עדיין לא בשלב המסקנות ,אני חושבת שיש פה בלבול בין כמה,

23

שאנחנו עושים איזה שהאי סמטוכה בין כמה דברים .דבר ראשון ,אין

24

ספק שיש איזה שהיא אי נוחות מזה שהמדורות והמגזינים ביחד,

25

מהסיבה הפשוטה ,שזה נראה כאילו שאין איזה הכרח לזה .שזה

26

משהו שהוא ,-יש איזה משהו בחיבור הזה ,שנראה סינטטי ,שלא
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1

ברור בדיוק למה הוא נעשה ,לחבר את היומן ביחד עם המהדורה .יש

2

הבדל בין חדשות לבין מגזין ,זה נראה משהו מלאכותי פה ,שלא

3

נראה ברור.

4

ד"ר דליה זליקוביץ':

הוא ענה על זה.

5

דורלי אלמגור:

בגלל הרייטינג

6

ד"ר דליה זליקוביץ':

לא ,הוא אמר שמבחינתו ,זה בדיוק ,זה הגדרה של חדשות.

7

דורלי אלמגור:

זה לא הגדרה של חדשות ,זה לא משכנע אותי .זה גם לא הגדרה

8

של חדשות בחוק ובכללים .זה לא משכנע .יש מגזין ויש זה .אבל,

9

אמרתי שלי משהו לא נראה משכנע בזה שהחדשות חייבות לכלול

10

את המגזין ואת החדשות ביחד .אבל אני ,מצד שני ,עוזבת את זה

11

לרגע ,כי לי מפריעה בעיה אחרת .הבעיה היא ,אני מתסכלת על לוח

12

השידורים שהם הגישו לנו ואני רואה ,הקודם ,שבו החדשות נגמרות

13

בשעה תשע ואני רואה שהחדשות נגמרות בשעה תשע והדרמות וכל

14

הדברים האחרים נגמרים באחת עשרה .אז איפה נעלמו העשרים

15

דקות האלה ,שהכול נדחה? לאן הם נעלמו? זאת אומרת ,הם

16

מציגים שכאילו התמונה לא השתנתה ,אבל יש פה עזרים דקות

17

שזזות קדימה .זה דבר ראשון .דבר ראשון ,עם כל הכבוד,

18

עו"ד הילה שמיר:

אני חושבת שהוא ענה לאן הם נעלמו,

19

דורלי אלמגור:

לאן?

20

עו"ד הילה שמיר:

או דבורה ענתה לאן הם נעלמו ,נדמה לי .היא אמרה :אנחנו בתכנית

21

העסקית שלנו ,שבשבילה באנו לקבל רישיון ,הורדנו הרבה מאוד ,כל

22

מיני דברים שהיו לפני כן בלוח והיום אין לנו אותם,

23

דורלי אלמגור:

לא ,אני מסתכלת על הלוח שהם הגישו ברישיונות ,הוא מול עיניי,

24

עו"ד הילה שמיר:

כי אנחנו לא משקיעים בהם כסף ,זה העשרים דקות.
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1

דורלי אלמגור:

הלוח שהגישו ברישיונות הוא מול עיניי ,אני רואה אותו ,זה בדיוק

2

אותם תכניות" .לעוף על המיליון"" ,פנים אמיתיות"" ,לה פמיליה" .כל

3

התכניות שיש גם היום.

4

עו"ד הילה שמיר:

לא ,אבל הסתכלת בהשוואה ללוח קודם?

5

דורלי אלמגור:

לא ,הסתכלתי בלוח שהם הגישו ,האחרון ,שלפיו החדשות

6

מסתיימות בתשע והתכניות האחרות מסתיימות באחת עשרה .אז

7

יש פה עשרים דקות שאני לא מבינה לאן הם הלכו.

8

מרה מרו סנבטו:

לא ,זה נדחה .אם זה כך ,זה מה שאמרנו.

9

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

זה הבעיה,

10

דורלי אלמגור:

ולמה זה בעיה?

11

מרה מרו סנבטו:

בני הנוער לא מגיעים לדרמה וכל אלה.

12

דורלי אלמגור:

עכשיו זה לבורבא .למה זה בעיה? לא בגלל שאנחנו קומיסר של
תוכן .זה בעיה משום,

13
14

ד"ר דליה זליקוביץ':

אנחנו לא?

15

דורלי אלמגור:

לא ,אנחנו ,במקרה הזה,

16

ד"ר דליה זליקוביץ':

סליחה ,יש לנו מנדט להיות קומיסר ,של תכניות.

17

דורלי אלמגור:

יכול להיות ,אבל במקרה הזה ,הזמן הוא לא משאב בלתי מוגבל .יש

18

איזה שהוא זמן ,שבו מתחרים על הצופים .בין שמונה לאחת עשרה,

19

זה הזמנים של הצפייה .בזמן הזה מתחרים על הצופים .והשאלה,

20

מה הצופים יראו בזמן הזה? אם הזמן היה בלתי מוגבל ,אני הייתי

21

אומרת :מה אכפת לי? שיעשו מה שהם רוצים .אם הצופים היו

22

אדישים ל ,-באיזה שעה זה משודר ,זה לא היה מעניין אותנו .אבל

23

עובדה שיש חלון זמן מסוים ,שבו הצופים רואים טלוויזיה ,אוקי? ולי

24

מראים מה הרייטינג של היומן עושה ,המגזין עושים .לא מראים לי

25

איך זה פגע ואני רציתי לשאול ,אבל אף אחד לא הביא נתונים .איך

26

זה פגע ברייטינג של התכניות שיש אחרי זה? אולי זה לא חשוב.
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1

זאת אומרת ,אולי פחות חשוב לראות איך הושפע הרייטינג וזה

2

מעניין אותי לדעת ,איך הושפע הרייטינג של תכנית שבמקום

3

להתחיל בתשע ,מתחילה בתשע ועשר והתכנית שאחריה ,מתחילה

4

עוד עשרים דקות אחרי .זה לא מעניין?

5

ד"ר דליה זליקוביץ':

תהיי בטוחה ,שאם הם היו נפגעים ,אז הם לא היו עושים את
הדחייה.

6
7

דורלי אלמגור:

לא ,זה פשוט פחות הכנסה מפרסומת בתכניות האלה.

8

ד"ר דליה זליקוביץ':

אבל אם הם היו נפגעים ,אז הם לא היו נלחמים על הדבר הזה והם
נלחמים.

9
10

דורלי אלמגור:

אני לא יודעת מה קורה לתכניות שאחרי,-

11

יצחק בורבא:

אגב ,זה מכניס אותם למשהו הרבה יותר רחב ,שאולי פעם אווה

12

תרים את הכפפה ותעשה בכלל ,על הרגולציה ,את זוכרת ,בכלל

13

אנחנו בתור רגולטור ,התפקיד שלנו בתוך רגולטורים ,בגלל שהשוק

14

הוא כל כך השתנה בצורה מטורפת והוא רץ ומשתנה ,כל האינטרנט,

15

כל התחנות .בן אדם ,יש לו ים של אלטרנטיבות ואנחנו בחלקת

16

האלוהים של ערוץ  2ו 11-כאילו ,כולם רק שם.

17

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אגב ,זה חלק מהדיון עכשיו בוועדת פילבר.

18

יצחק בורבא:

לא ,אז אני אומר ,שווה לעשות כאילו בכלל חשיבה ,את יודעת,
הרבה יותר רחבה,

19
20

עו"ד הילה שמיר:

עושים את החשיבה.

21

יצחק בורבא:

כי את חושבת ,שעכשיו את עושה סדר בין תשע לאחת עשרה בערוץ
 ,11סידרת השוק,

22
23

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא ,אנחנו מנסים קודם כל לעשות סדר בשמורת הטבע הקטנה
שלנו.

24
25

יצחק בורבא:

והשוק ים ענק של אינפורמציה.

26

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא על הכול יש שליטה,
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1

יצחק בורבא:

לא ,מאה אחוז.

2

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

ולכן אנחנו מנסים לפחות לעשות סדר במה שיש לנו.

3

דורלי אלמגור:

אני באה מעולם של ערוצי נישה .במועצת הכבלים והלוויין ,טיפלנו

4

בערוצי נישה .שם ,לא עניין אותנו כהוא זה ,אוקי? לא עניין אותנו

5

כמעט מתי קורה מה .כי אמרנו ,כל ערוץ יודע למי הוא משדר ,יש לו

6

את ה prime time-שלו בכלל .פה ,עד היום זה מוגדר כערוץ broad

7

 .castערוץ  ,broad castתקנו אותי אם אני טועה ,זה ערוץ שאמור

8

להיות במגוון מסוים של תכנים ,תמהיל מסוים של תכנים ,אוקי? בלי

9

שאני בכלל אומרת אם אני אוהבת מגזינים או לא .אני בדיוק במקום

10

שלך ,זה לא מעניין ,דעתי האישית ,לגבי מגזינים או לא .זה לא

11

מעניין מה העדפות שלנו.

12

יצחק בורבא:

כן ,אבל דעתך האישית משפיעה.

13

דורלי אלמגור:

לא .אתה יודע מה? אני שמה בצד לגמרי את דעתי האישית.

14

יצחק בורבא:

כל הכבוד ,אז אני לא ,רובנו לא שמים שום דבר בצד.

15

דורלי אלמגור:

לא ,אז אני אומרת לך ,זה בכלל לא,

16

יצחק בורבא:

אבא שלי אמר לי ,שאם אומרים לך שזה לא אישי ,תדע לך שהכול
אישי.

17
18

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

כמה שאתה צודק.

19

דורלי אלמגור:

זה לא משנה מה ההעדפות שלנו .לי חשוב לדעת איך זה משפיע על

20

התכניות שאחרי ,כי אנחנו לא חיים בעולם ריק .יש לנו חלון זמן

21

מוגבל.

22

עו"ד הילה שמיר:

החלון הזה משפיע מבחינת רייטינג.

23

דורלי אלמגור:

מבחינת רייטינג ,יש לנו חלון זמן מוגבל ,כי אם הוא לא היה ,אז לא

24

היה אכפת לי בכלל מה עושים .זה גם ערוץ  ,broad castזה לא

25

ערוץ חדשות ייעודי ,שהמטרה שלו זה למקסם ככל האפשר את

26

העובדים שנמצאים על ה pay role-של חברת החדשות .זה לא ,מה

57

1

לעשות .בשלב זה ,זה ערוץ  .broad castעכשיו השאלה ,מה עושים

2

בתקופת הביניים ,כי עושה רושם שלכולם יש צורך לקבל עוד נתונים.

3

לכולם יש צורך ,שמשהו פה ,לא רואים את התמונה בצורה ברורה

4

לגמרי .דבר אחרון שאני רוצה להגיד לגבי ערוץ  .2יכול להיות

5

שלערוץ  ,2זה לא מתאים לתמהיל ,העניין הזה של החדשות והם

6

נגררים לזה וזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון .אנחנו נראה שם

7

טחינה אין סופית של החדשות ,כדי להגיע לאותן שעות ,בלי ערך

8

מוסף .וזה משהו שכן צריך לקחת אותו בחשבון.

9

סוהיר נאחס:

טוב ,אני רוצה רק להגיד שהתלמידים שלי בבחינה ואני in out

10

וסליחה .אז עוד משהו ,אני רוצה להגיד בעניין של ההארכה ,אני בעד

11

ההארכה עם התנאים ,תנאים מסוימים משלי או משלנו ,אם תקבלו

12

אותם .אני אומרת עוד משהו ,שז'אנר החדשות ,הוא כן התפתח בכל

13

העולם .ואני במקרה עברתי בתחום הזה מחקרים וראינו כמה תחנות

14

ובדקנו בפועל כמה תחנות ,שהן עולמיות ,שהן אירופאיות ו( ,-לא

15

ברור) ויש עניין של החדשות הקלאסיות שאנחנו רגילים לצפות ויש

16

את ה ,-מיד בא אחרי מהדורת החדשות כל קטע המגזינים וזה

17

מקובל וזה לא חדש ,זה לא משהו שנולד היום והלילה .זה לפחות

18

עשרים שנה.

19

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

בסדר ,אנחנו לא מתערבים מה הם שמים בתוך מסגרת הזמן .אנחנו

20

אלה שצריכים לקבוע מה המסגרת ,אנחנו לא מתערבים בתוכן .אלא

21

אם כן הוא פוגע ,גזעני what ever ,וכל (לא ברור.

22

סוהיר נאחס:

לא ,אני מדברת על אם כן יהיה מגזין אחרי החדשות או לא ,אני

23

אומרת שזה מקובל עולמית וזה מה שאני במקרה צפיתי וחקרתי

24

כמה מקומות .אז זה עניין של התפתחות הז'אנר וזה לא קשור

25

בחדשות  11או לא .עוד משהו ,אני חשובת אם כן נכניס אותם למן

26

מגבלה כזאת ,זה יהיה במסגרת של זמן מסוים ,שלפחות לדעתי,
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1

פעמיים או שלוש פעמים בשבוע ואם יהיה לנו ,ואנחנו מדינה עם

2

הרבה מתח כמובן ,אם יהיה מרתונים שמצריכים מלוא השבוע

3

מגזינים או סדרות ,שהם יעשו במשך השבוע ,על זה הם יקבלו

4

אישור .למשל ,אם נקבע :כן ,אנחנו נותיר לכם או נאשר לכם שני,

5

חמישי ,what ever ,אז שאר הימים הם כן יידרשו לקבל את

6

האישור .זו ההצעה שלי.

7

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא ,אני לא הבנתי מה ההצעה.

8

סוהיר נאחס:

הצעה שלי ,הם רוצים,

9

עו"ד הילה שמיר:

לאשר חלקית.

10

סוהיר נאחס:

לאשר חלקית.

11

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

זאת אומרת ,יומיים בשבוע תשע ועשרים ,שלושה ימים עד תשע?

12

סוהיר נאחס:

כן .ובמקרה הצורך,

13

מרה מרו סנבטו:

אפשר להגיד משהו שנייה ,רק על מה שהיא,

14

סוהיר נאחס:

הם יקבלו היתר.

15

מרה מרו סנבטו:

רק אני אומרת ,אני חושבת שהבעיה כאן ,זה לא אם ישדרו מגזין או
לא .הבעיה והשאלה היא ,כאילו מסגרת השעה.

16
17

ד"ר דליה זליקוביץ':

זה לבלבל את הקהל.

18

מרה מרו סנבטו:

מבינה? אין לנו בעיה שישדרו מגזין.

19

ד"ר דליה זליקוביץ':

זה אנטיתזה למה שאנחנו יושבים פה.

20

ד"ר מיכל שפירא:

טוב ,קודם כל אני חייבת להגיש ,שזה באמת כאן כל הסיטואציה,

21

היא לא מפתיעה .לקראת ה ,-בשלבים הראשונים שהם הציגו בכלל

22

את השינוי האסטרטגי שלהם ,עוד בקדנציה הקודמת שלנו ,אני

23

חושבת שהיו לנו שיחות על הנושא הזה .זה היה ברור שמאיפה

24

שהוא זה יגיע ,שהם יוותרו על תכניות הריאליטי והדברים האלה.

25

באיזה שהוא מקום ,גם הם ינסו להילחם על משהו ששומר להם את

26

ההכנסות .כרגע הם בסיטואציה הזאת ,אנחנו שם ומהבחינה הזאת,
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1

זה חשוב לדעת וגם בדברים נוספים שנעשה בהמשך .זה באמת

2

לגמרי לא חד משמעי כל העניין .אז אני מנסה לחבר שני דברים,

3

אחד שאווה אמרה והשני שבורבא אמר והצטרפו אליו גם אחרים.

4

אחד ,זה שיש לנו באמת עכשיו את הסיפור האנושי של יוסי ,שאווה

5

אומרת ,אם אני מבינה נכון ,את אומרת שאת רוצה באמת לחכות.

6

יוכי פלר:

לא ,הם ביקשו ואמרנו ישר כן .מה זאת אומרת? זה אלף בית.

7

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

זה בכלל לא קשור.

8

ד"ר מיכל שפירא:

רגע ,אני מכוונת לזה.

9

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אני רוצה רגע רק אולי זה יעזור לך ,אני חושבת שאנחנו כרגע

10

צריכים למצוא פתרון ביניים .הפתרון ביניים יכול להיות להשאיר את

11

המצב כמו שהוא או לשנות אותו ,יש לי איזה שהוא רעיון ,אבל בואי

12

תסיימי ואז זה.

13

ד"ר מיכל שפירא:

עכשיו ,לחבר לזה ,באמת אני חושבת שאנחנו יכולים לצאת באמת,-

14

באופן עקרוני ,אני תיכף אדבר על המעבר לזה .נראה לי נכון כרגע

15

לצאת באמירה של לבוא ולהגיד :תקשיבו ,יש פה מצב שאנחנו רוצים

16

להבין מה הציבור חושב .כמו שאמר בורבא .וכדי להבין מה הציבור

17

חושב ואפרופו מרה ,מה שאת אמרת לגבי תלונות ,תלונות זה לא

18

מדד ,כי תלונות ,תלונה יש לה עוצמה.

19

מרה מרו סנבטו:

20

ד"ר מיכל שפירא:

לא ,רציתי לדעת.
אנחנו צריכים לצאת באמת במחקר רציני ,במדגם ארצי מייצג של

21

האוכלוסייה ולעשות את הדבר הזה .אנחנו כרגע בסיטואציה שאנחנו

22

לא אוהבים אותה ,שאנחנו מאריכים להם .מצד שני ,לקבל כרגע

23

החלטה בלי שבאמת אנחנו ,הם אומרים :הנה ,הציבור מצביע .אנחנו

24

אומרים :אבל זה מה שהציבור מקבל .אז לכן ,אני חושבת שזה יכול

25

מאוד להיות שצריך להחליט אם מקפיאים את המצב ,לא מקפיאים,

26

מה עושים תוך כדי וזה אני עוד לא סגורה ,אני רוצה לשמוע מה אתם
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1

אומרים ,אבל אני הייתי יוצאת באמת באמירה ששמענו אותם ,אנחנו

2

באמת רוצים לראות מה חושב על זה הציבור ,כי אנחנו כרגע רוצים

3

לייצג את האינטרס הציבורי .בנוסף ,אנחנו מחכים כאן באמת ליוסי.

4

לרוץ עם הסקר הזה כמה שיותר מהר ואפשר לרוץ איתו ,צריך

5

להחליט מידית שעושים אותו ולהחליט על פתרון בינינו.

6

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אני קודם כל מקבלת את כל הניתוח שלך.

7

ד"ר מיכל שפירא:

אני חושבת שזאת צריכה להיות האמירה.

8

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אני באמת לא יודעת כמה זמן ייקח פה סקר .זאת אמרת ,העניין של
יוסי ,הוא תחום בשלושה שבועות ,חודש נניח,

9
10

ד"ר מיכל שפירא:

אני חושבת שסקר יכול להיות,

11

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לצורך העניין ,אז זה דבר אחד .לגבי העניין המחקרי ולצערי ,אני לא

12

יודעת האם תחום הזמנים הזה הוא ריאלי .אני חושבת ואני מקבלת

13

את הדברים שנאמרו פה ושיוכי עומדת בראשם ,שלקבע את המצב

14

 ,as isזה יהיה חטא .זאת אומרת ,גם אם נקבל החלטה שאולי תביא

15

בסופו של דבר לתוצאה דומה ,אבל התהליך והדרך שבה הדברים

16

נעשים ,אני חושבת שהם לא נכונים להמשיך אותם,

17

יצחק בורבא:

מה קורה היום אגב? עד היום ,מה קורה?

18

ניר שוויקי:

היום ,דה פקטו ,מבקשים מדי מיום,

19

ד"ר דליה זליקוביץ':

שנה וחצי.

20

יצחק בורבא:

עזוב ,זה הבנתי ,אני מכיר את התהליך .אני שואל אותך ,לך אחורה

21

חודשיים ,שלושה חודשים .תגיד לי ,במשך שלושה חודשים מה קרה

22

למהדורות.

23

ניר שוויקי:

אני אומר לך ,הוארכו באותו יום,

24

יצחק בורבא:

כל יום מבקשים .כל יום האריכו להם?

25

(מדברים ביחד)

26

יצחק בורבא:

אז אם זה ככה ,אין מה לעשות .אז לבוא לעשות עכשיו,-
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1

יוכי פלר:

ועוד איך אני יכולה לעשות,-

2

יצחק בורבא:

לא ,לא .יש משהו בהתנהלות ,אתה לא יכול ,תשמעו ,חבר'ה ,אני

3

אומרת לכם אפילו משפטית .אתם מאפשרים התנהלות מסוימת שנה

4

וחצי ועכשיו בול .זה לא הולך ככה .לכן ,מה אני אומר .רגע ,אווה .אני

5

שאלתי,-

6

(מדברים ביחד)

7

יצחק בורבא:

האחרונות ,באופן עקרוני ,מהדורות ארוכות ,-רגע ,שנייה.

8
9
10

אווה ,אני שאלתי מה קרה בשנה וחצי האחרונות .אמרו שבשנה וחצי

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אני נותנת לך תשובה .שאלת שאלה,

יצחק בורבא:

לא משנה .אבל בעיקרון הייתה התנהלות של שנה וחצי ,הם בעצם,

11

היה להם מהדורות ארוכות .כלומר ,משהו בהתנהלות ,אני קורא לזה

12

בהתנהלות מובן שהמועצה ולא משנה כרגע ,שהעובדים שלה עשו

13

את זה במסגרת מה שמותר,

14

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא ,זה לא המועצה.

15

יוכי פלר:

המועצה לא ידעה.

16

יצחק בורבא:

שנייה אחת ,חבר'ה ,שנייה .אני לא יכול להגיד על עצמי ,אני לא יודע

17

את על עצמך ,שאני לא ידעתי .למה? עיניים ב ,-זה ואני רואה

18

חדשות ואף פעם לא ראיתי שחדשות נגמרות בתשע.

19

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

בורבא ,אני רוצה לענות לך בבקשה.

20

יצחק בורבא:

רגע ,אבל שנייה,

21

(מדברים ביחד)

22

יוכי פלר:

החדשות לפעמים הוארכו בחמש דקות ,לפעמים,-

23

יצחק בורבא:

מה פתאום ,מתי? תוציאי לנו בבקשה (לא בורר) החדשות הוארכו

24

במינימום עשרים דקות ,כל יום .כל יום ,תמיד .אתה יכול ,זה לא

25

בעיה הרי ,זה נתון .אתה יכול להביא את הנתון ולהגיד ההיפך ,מתי

26

זה לא הוארך.
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1

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

בורבא ,די .רגע ,שנייה .אני שאלתי את גולן את השאלה הזאת והוא
ענה ,שבהתחלה זה היה חמש דקות .אז תפסיק,-

2
3

יצחק בורבא:

אני שואל אותו.

4

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

זה התחיל בחמש דקות וזה אכן הגיע לשלושים וחמש דקות .למה

5

זה הגיע לשלושים וחמש דקות? לא המגזין ולא אירועים ביטחוניים

6

ולא שום דבר ענייני .תחרות פרועה ביניהם ,הרצון לדפוק אחד את

7

השני בהשקות של תכניות חדשות וכן הלאה וכן הלאה.

8

יוכי פלר:

כשהרשות נתנה לזה בהתחלה,-

9

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

הם השיקו את "בייבי בום" ההם ביקשו תשע וחצי .ההם השיקו את

10

"הישרדות" ההם ביקשו תשע שלושים וחמש וכן הלאה .עכשיו ,לגבי

11

איך שזה היה ההתנהלות .התקבלה החלטה במועצה הקודמת.

12

מעולם הנושא הזה לא עלה לפתחה של המועצה הזאת בלקבל

13

החלטה .עכשיו.

14

עו"ד הילה שמיר:

גם לא בקודמת ,אווה.

15

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא מעניין אותי הקודמת.

16

(מדברים ביחד)

17

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

יוכי ,הילה ,לא כדאי .רגע ,שנייה .לא מעניין אותי המועצה הקודמת
ולא מעניין אותי שום דבר .הגענו לשלב האמת,

18
19

דורלי אלמגור:

את מעמידה את זה הכי נכון שאפשר.

20

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

בכינו ,צעקנו ,אמרו אתם לא בסדר .אני ביקשתי לחכות לפגישה

21

הזאת ,אני אישית .למרות שאני חושבת שזה ביזיון ,למרות שאני

22

חושבת שצריך להפסיק בתשע .אני אישית ביקשתי מכם ואתם

23

נעניתם ,למרות שהיו קולות אחרים ,לחכות לשימוע ולא לעשות

24

החלטה חד צדדית ,כי אמרתי ,זה לא מכובד ,אפילו שזה לא ,לעניות

25

דעתי ,לא צריך להיות ככה ,הייתה התנהלות ,שנה וחצי התנהלו

26

ככה .לא מכובד ,אנחנו צריכים להתנהל בצורה מכובדת .עכשיו זה
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1

הגיע לפתחנו .יש פה כמה דברים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם.

2

קודם כל ,השעה והנוהל הקיים .דבר שני ,יש פה בעיה אישית ,שאני

3

חושבת שכולנו ,בלי לעשות הצבעה מסכימים ,שצריכים להתייחס

4

אליה וזה יוסי והרצון שלו להופיע בפני המועצה ,בעיכוב שצריך

5

לקחת בחשבון ,זה לא עניין של שלושה ימים ,זה לפחות שלושה

6

שבועות ,חודש .אז יש לנו חודש ,פלוס יש פה בקשה נכונה,

7

לגיטימית ומקצועית לבוא ולעשות סקרים .יש לנו פה את העובדות.

8

עכשיו נשאלת השאלה ,עכשיו זה מגיע לפתחה של המועצה הזאת.

9

מה שהיה מת .מה אנחנו עושים ,בואו נגיד ,בחודש הקרוב .החודש

10

הקרוב ,תחת ההנחה שיוסי ורשבסקי והסקר יגיעו באותו יום עם

11

הנתונים והכול .מה אנחנו רוצים לעשות? יש לנו כמה אופציות .אחד,

12

להשאיר את הנוהל  .as isשתיים ,לבוא ולהגיד :תשע ,אם ישנו את

13

דעתנו ,אחלה טוב ויפה .אני ,כמו תמיד ,אנסה ללכת להציע איזה

14

שהוא משהו ביניים .ביניים זה אומר המהדורות ,אני חושבת אתכם,

15

כי אני באמת ,בעצמי עדיין לא מצליחה לגבש את ההצעה שאני רוצה

16

להציע .מצד אחד ,הנוהל הקיים הוא מאוד בעייתי .מצד שני ,לקבל

17

החלטה חד צדדית עכשיו ,אין לנו מספיק ,זה גם לא הוגן אנושית וגם

18

לא ,אנחנו מחכים לנתונים מקצועיים .אני חושבת ,שאולי אפשר לבוא

19

ולהגיד :המהדורות הן עד תשע .בקשות אורכה ספציפיות ,ועכשיו פה

20

תעזרו לי ,ומגבלה נוספת ,בכל מקרה המהדורות לא יתארכו מעבר

21

לתשע ועשרים .זאת אומרת ,חמש עשרה דקות כבר בטוח לא ,כי

22

נכון לכרגע שלושים וחמש ,-אגב ,אני אתכם,

23

דורלי אלמגור:

את רוצה להפריד את המגזין מהמהדורה ,זו המטרה?

24

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא.

25

דורלי אלמגור:

אז מה? לא הבנתי מה אווה אמרה?

26

עו"ד הילה שמיר:

אני הבנתי ואני רוצה לעזור.

64

1

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אני בעצמי לא בטוחה שאני הבנתי מה אני ,-אוקי.

2

עו"ד הילה שמיר:

אני חושבת שהבנתי אותך .אני רוצה רגע ,בואו נחלק שנייה ,-אני

3

רוצה רגע לחזור שנייה ואז נראה לי שזה יגיע למקום שאת מציעה.

4

אנחנו בגדול ,קודם כל בואו נפריד רגע בין הנוהל ,יכול להיות שזה

5

צריך גם שתי החלטות ,כל אחת שונה .נפריד רגע בין הנוהל ,שזה

6

משהו שאפשר להחליט לקבוע בהחלטה ,כולל זמנית עד לקבלת

7

נתונים ונפריד רגע את הבקשה שהייתה פה על השולחן .הבקשה

8

שהייתה פה על השולחן ,היא בקשה מכוח הסמכות שלכם :המועצה

9

תקבע את המועדים של שידורי החדשות ואורכם .מתוך זה באה

10

הבקשה ,שאומרת :במקום שמונה עד תשע ,אנחנו מבקשים להגיש

11

בקשה לתיקון .רוצים שמונה עד תשע ועשרים .לגבי העניין הזה,

12

אתם כרגע לא אומרים כן מוחלט ולא אומרים לא מוחלט .אומרים ,יש

13

עוד כמה דברים .תיכף נפרוט אותם ,כדי שאני גם אכתוב אותם,

14

שהם הדברים שאנחנו עוד רוצים לקבל ,כולל לשמוע את מנכ"ל

15

הערוץ לצורך הבקשה הספציפית הזאת ולכן ,בינתיים התשובה היא:

16

עוד אין החלטה .כלומר ,זה עדיין שמונה עד תשע ,נקודה .זה לא זה

17

משמונה עד תשע .שזה החלק הראשון ,שאת מתכוונת אליו .ולכן,

18

בהחלטה הזאת ,אין לנו החלטה חיובית ,בבקשה הזו שלכם .השלב

19

השני מתחבר פה .יחד עם זאת ,יש לנו גם נוהל ,אנחנו לא עיוורים,

20

אנחנו לא מתעלמים ,הבקשה הזאת היא לא חיה בעולם נפרד

21

משלה .תקשיבי ,תגידי אם זה מה שאת רוצה להציע .ולכן ,לגבי

22

הנוהל עצמו ,דעו לכם ,לגבי הנוהל עצמו אנחנו כן מקבלים החלטה

23

וההחלטה אומרת ,ועכשיו צריך לפרוט ,כי את אמרת משהו ,יוכי

24

אמרה משהו אחר ,כל אחד אומר משהו אחר .ההחלטה צריכה

25

להגיד :לגבי הבקשה המקורית שלכם ,שזה היה הנושא ,אנחנו עוד

26

נשמע את יוסי ,אנחנו נעשה סקר ,לא יודעת ,מה שתרצו פה .לא ,זה
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1

לא השתנה ,זה שמונה עד תשע .לגבי עד שנקבל החלטה בבקשה

2

הגדולה ,גם בנוהל ,אנחנו לא נמשיך להתייחס אליו כמו שהתייחסנו

3

אליו עד עכשיו ,כמשהו ניתן אוטומטי וכולי .המגבלה ,שאת אומרת

4

תשע ועשרים,-

5

יוכי פלר:

לא ,גם את משתמשת במילה נוהל ,המילה נוהל היא לא נכונה גם,

6

כי ברגע שאת משתמשת במילה נוהל ,אז יכולים לבוא ולהגיד :רגע,

7

עד עכשיו היה נוהל כזה ,אתם לא יכולים לשנות את זה ,זאת הרעה.

8

היה הליך לאישור הארכת החדשות .אני רוצה להגיד משהו על

9

ורשבסקי .זה לא שהוא בא להגיד משהו אחר .הוא בא להגיד את

10

אותם דברים ,זה לא שהוא בא לתת לי איזה עולם אחר .ואנחנו

11

מתחשבים ואנחנו נשמע אותו ונקשיב לו ,אבל הדעה שלו מאוד

12

ברורה .והדעה שלנו צריכה להיות דעה נקייה מכל הדברים.

13

עו"ד הילה שמיר:

רגע ,אז מה ההצעה שלך בעצם?

14

יוכי פלר:

הצעה שלי ,שהחדשות חוזרות להיות במהדורה המאושרת חוקית,

15

מרה מרו סנבטו:

לא נשארות ,חוזרות .חוזרות להיות.

16

יוכי פלר:

לא רוצה את המילה הליך ולא רוצה,

17

ד"ר דליה זליקוביץ':

לא חוזרת ,הן אף פעם לא השתנו.

18

מרה מרו סנבטו:

סליחה ,אבל שנה וחצי שידרו,

19

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

דליה ,תני ליוכי לסיים.

20

יוכי פלר:

צריך פה לברור היטב את המילים ואני לא משפטנית ,אבל לא צריך-

21

 ,שהמהדורה ממשיכה להיות משמונה עד תשע ,כפי שזה אושר.

22

בקשות להארכה יידונו ,אני לא יודעת מה ,אלא אם כן היה איזה

23

פיגוע ואתם תצטרכו להודיע לנו לפני שאתם מודיעים להם מה כן

24

ומה לא ,כי לפי דעתי ,היד פה קלה מאוד.

25
26

ניר שוויקי:

היד הייתה קלה ,אני אמרתי את זה ברחל בתך הקטנה .זה לא היה
זה ,לא הייתה פה הסתרה .היד הייתה קלה.
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1

יוכי פלר:

נכון ,אתה אמרת את זה ,אבל אני רוצה להפסיק את זה .כדי שכולם
היום ירעדו ויבינו שבעוד חודש ,אחרי שורשבסקי יבוא לכאן,

2
3

עו"ד הילה שמיר:

עד כאן אתן אומרות אותו דבר ,איפה זה מתפוצץ?

4

יוכי פלר:

ואחרי זה ,הם יבינו שזה לא היד הקלה ואנחנו מאשרים .בלי קשר,
אני לא מאשרת את זה ,אלא אם כן ,הסקר שתוציא ועדת המחקר,

5
6

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא ,אבל מה את רוצה לתקופה של החודש? מה ההצעה?

7

יוכי פלר:

למה זה חודש ,אמרת? בגלל ורשבסקי והסקר?

8

ניר שוויקי:

כן.

9

דורלי אלמגור:

אז מה עם המגזינים ,מה כל המגזינים?

10

מרה מרו סנבטו:

המגזינים בתוך החדשות,

11

יוכי פלר:

המגזינים יהיו בתוך השעה ,שישימו אותם איפה שהם רוצים ,מתי
שהם רוצים,

12
13

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

שיפתחו מהדורה מבחינתו.

14

יוכי פלר:

בדיוק .יפתחו את המהדורה ,יסגרו את המהדורה ,בין שמונה לתשע,
ואז לעשות כן את המחקר ואני חושבת שוועדת מחקר,-

15
16

עו"ד הילה שמיר:

אבל איפה הם יבינו ,סליחה ,אני חייבת לחדד את זה .הם ,שני
הערוצים ושתי חברות החדשות .איפה מבינים,-

17
18

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

איפה אנחנו באים לקראת ורשבסקי? עזבי ,בואי נקרא לילד בשמו.

19

עו"ד הילה שמיר:

איפה מבינים אם יש שינוי או אין שינוי,-

20

(מדברים ביחד)

21

יוכי פלר:

במהלך החודש הקרוב ,תתכנס המועצה שוב כדי לשמוע את,-

22

עו"ד הילה שמיר:

לא ,אבל מה קורה בחודש הקרוב?

23

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

את אומרת עם כל הכבוד לורשבסקי אנחנו נקשיב לו אבל כרגע אני
רוצה לקבל החלטה עד תשע.

24
25

יצחק בורבא:

אפשר דעה אחרת? אני חושב,

26

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

זה לא מה שאני הצעתי ,יש לי הצעה אחרת.
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1

עו"ד הילה שמיר:

את הצעת עד תשע ועשרים.

2

יצחק בורבא:

אני חושב ,בדיוק ,דווקא ברוח הדברים שאת הצעת אווה,

3

(מדברים ביחד)

4

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אני אמרתי ,אני רוצה לחדד ,אני אמרתי כזה דבר :המהדורות הן עד
תשע ,נקודה .היא תצטרך סיבה טובה להאריך,

5
6

מרה מרו סנבטו:

מי קובע את הסיבה?

7

ניר שוויקי:

מי שקבע עד היום.

8

(מדברים ביחד)

9

יוכי פלר:

אני לא סומכת ,-אני רוצה שהמועצה תקבע באיזה מקרים.

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אני רוצה רגע לחדד את מה שאמרתי .הנוהל כרגע היה ,שאם אין

10
11

סיבה אמיתית בפועל לא לאשר ,מאשרים .אני אומרת הפוך .אם יש

12

סיבה אמיתית נאשר .לא שאם אין סיבה מאשרים.

13

יוכי פלר:

המגזין ,זה סיבה אמיתית?

14

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא.

15

ניר שוויקי:

דה פקטו לא יאושר כלום ,אני אומר לכם ,אלא אם כן יש פיגוע רב
נפגעים,-

16
17

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אירוע בטחוני או סיבה לאומית,

18

עו"ד הילה שמיר:

שקרתה בשמונה וחצי ,בסדר? לצורך העניין.

19

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

בדיוק ובכל מקרה ,נעשה עוד דבר ,בכל מקרה זה לא יהיה אחרי
תשע ורבע ולתשע ורבע הוא יצטרך לקבל אישור אל,-

20
21

עו"ד הילה שמיר:

אמרת קודם ועשרים.

22

יוכי פלר:

למה ועשרים ,אז למה לא (לא ברור) תשע ורבע?

23

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

יוכי ,ואם צריך מעבר לתשע ורבע ,זה צריך גם אישור שלי .בסדר?

24

יצחק בורבא:

עכשיו ,חבר'ה תקשיבו .קודם כל ,אני אומר לכם שהנושא הזה ,אתם

25

תקראו לזה איך שאתם רוצים .אבל התבצע פה נוהל במשך שנה

26

וחצי .אני לא רוצה להתווכח ,שנתיים ,שבעצם בגדול,
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1

ד"ר דליה זליקוביץ':

יש לזה מעמד משפטי.

2

יצחק בורבא:

אני לא ,עכשיו לא מדבר,

3

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אבל אפשר לשנות את זה.

4

יצחק בורבא:

לא ,רגע .לא אמרתי שאי אפשר לשנות .מה שאני אומר ,אני מחבר

5

את הכול ,כי אני מגיע בסוף לאותו חודש שאנחנו צריכים תת אולי

6

גרייס אולי זה ,לזה אני מתכוון .לא להחלטה הסופית .אני מתייחס

7

כרגע לחודש ,כי הוא קריטי כרגע .אני אומר ,התבצע נוהל מסוים,

8

שהו א לא לרוחנו וזה מה שמכעיס אותך ,כאילו שאישרו כל כך

9

הרבה במשך שנתיים.

10

יוכי פלר:

לפני חודש ואנחנו באמצע הגרייס.

11
12

אני מזכירה לך שאנחנו באמצע הגרייס ,כי הדיון הזה ,אותו דיון היה

יצחק בורבא:

שנייה ,רגע .מה שאני אומר ,אני בעד להמשיך את הנוהל ,אני קורא

13

לזה .את ההתנהלות ,לא הנוהל .את ההתנהלות הקיימת .מה זאת

14

אומרת? היא הייתה שנתיים,

15

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא ,אני מתנגדת.

16

יצחק בורבא:

רגע ,שנייה אחת .אני אומר את ההתנהלות הזאת ,עד שיוסי

17

ורשבסקי יבוא לפה ויציג את העמדה שלו .זו לא צריכה להיות

18

החלטה ,למה? אנחנו בעצם לא מחליטים .התנהלנו שנתיים ,אז

19

יהיה עוד ,רגע ,אז זה עוד חודש ,לא קריטי .מה אנחנו נאמר ל,-

20

אווה שנייה,

21

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

בורבא ,אתה שוכח שהם פעמיים הוזמנו והם לא באו.

22

יצחק בורבא:

רגע ,אני אומר ,אני אגיד לך מה אנחנו מרוויחים,

23

דורלי אלמגור:

מה אנחנו מרוויחים?

24

ד"ר דליה זליקוביץ':

מוסרית ,דבר מוסרית.

25

יצחק בורבא:

בדיוק ,אני מדבר רק על זה .אני מדבר רק מוסר .מה הכוונה? יש בן

26

אדם במצב מסוים ,בסיטואציה .לדעתי ,כל פעולה שלנו ,שהיא
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1

מסיתה את הרכב ממסלול שהוא היה במשך שנתיים ,היא ,לפחות

2

אני הייתי מפרש אותה ,אם אני הייתי במצב הזה ,הייתי מפרש אותה

3

כפעולה של חוסר התחשבות בעניין הזה .לכן אני אומר ,ריבונו של

4

עולם ,אגב ,לא להחליט זה לא הצהרה בכלל .מה זאת אומרת?

5

אנחנו נשארים ,אין החלטה פה בכלל.

6

דורלי אלמגור:

אתה חושב שתשנה את דעתנו?

7

יצחק בורבא:

אנחנו בסך הכול ,ההנהלה התנהלה בצורה מסוימת במשך שנתיים
והיא תתנהל עוד חודש ככה.

8
9

דורלי אלמגור:

למה?

10

יצחק בורבא:

רגע ,אני אגיד לך למה,

11

ד"ר דליה זליקוביץ':

לכבד את יוסי.

12

יצחק בורבא:

בגלל שכל פעולה ,תקשיבי ,בגלל שבן אדם ביקש .כל פעולה שלך
עכשיו ,שהיא אחרת מהשנתיים האחרונות ,מתפרשת כנגדו.

13
14

יוכי פלר:

15

(מדברים ביחד)

16

יצחק בורבא:

הוא לא ביקש ,הוא ביקש ש,-

הוא ביקש לא ,-והוא אמר :אני לא רוצה שתקבלו החלטה .הוא

17

מתכוון :אל תשנו כלום כרגע .זה הפרשנות שלי .זה לא משהו אחר.

18

אני אומר ,תקשיבו לי .תהיו קצת ,וואלה ,תפעילו את האנושיות .אני

19

לא ביקשתי להחליט החלטה מיוחדת,

20

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

זה ניצול ציני .אנחנו באים ואומרים,-

21

ד"ר דליה זליקוביץ':

אבל אם זה רק עוד חודש,-

22

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אה ,באמת דליה? כי במועצה קודמת רצית לקבל החלטה באותו יום,

23

ד"ר דליה זליקוביץ':

נכון.

24

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

ואני אמרתי לך על עשרה ימים ,אתם התנגדתם .זה ניצול ציני.

25

ד"ר דליה זליקוביץ':

לא ,אני לא ידעתי אז על הסיפור של,-

26

(מדברים ביחד)
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1

יוכי פלר:

אבל ידעת על זה שמאוקטובר הם דוחים שלוש פעמים את
הפגישות?

2
3

ד"ר דליה זליקוביץ':

4

(מדברים ביחד)

5

יצחק בורבא:

רגע ,אני רוצה לסיים .אני בעד להגביל את זה,

6

יוכי פלר:

אני לא רוצה לראות חדשות אחרי תשע.

7

יצחק בורבא:

אווה ,בחודש הזה אני בעד להגביל את זה ובהוראה שזה יהיה עד
תשע ועשרים ,אלא אם יש אישור של יושבת ראש.

8
9
10

לא ,לכן אני קמתי וצעקתי.

עו"ד הילה שמיר:

לא להכניס אישור של מועצה,

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אז אלף ,אני קיבלתי את העצה של הילה לא להכניס את עצמי לדבר

11

הזה ,אבל אני רוצה להגיד לך למה .אתה משנה פה את הנוהל ,אז

12

אתה משנה .למה תשע ועשרים?

13

יצחק בורבא:

14

(מדברים ביחד)

15

ניר שוויקי:

לא ,לא משנה.
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תכלס ,בואו ,אני אומר לכם את הדברים בצורה הכי אמיתי וכנה כמו

16

תמיד .אני לא יודע לעבוד במצבי אמצע האלה .או שהמצב הזה תשע

17

בערב ,למעט מקרים מאוד מאוד קיצוניים ,כשאני אומר לכם ,שספק

18

רב אם הם יקרו ולכן ,יכול להיות שההצעה של בורבא או עוד פעם,

19

זה או לעבוד במצב קיצון של תשע ואירועים סופר חריגים או הצעת

20

בורבא ,נוהל קיים כמו שעשינו עד היום .כל מצב ביניים ,אני לא יודע

21

לפעול .אני אבוא לפה בעוד חודש ,יגידו :תראה לי את הרשימה .אה,

22

נתקעה רכבת ,זה טוב או לא טוב? לא רוצה להיות במקום הזה ,-לא

23

יודע לעבוד ,-אני אומר את האמת.

24

(מדברים ביחד)

1

יוכי פלר:

אני יכולה לענות לך ,ניר? תקשיב ,מה שאתה אומר עכשיו ,אני אגיד

2

לך למה אני חושבת שזה חמור .משום שאתה עומד בראש מערכת

3

ואתה חייב לקחת אחריות על הגדרות ועל עובדות.

4

ניר שוויקי:

יוכי ,את אולי לא הבנת מה אמרתי .לא ,אז רגע,

5

יוכי פלר:

מה זה הבנתי,

6

ניר שוויקי:

לא ,אז רגע ,לא .אז אני ברשותך,-

7

יוכי פלר:

כשאתה אומר :אני לא רוצה להיות במצב ביניים,-

8

ניר שוויקי:

לא נכון ,את לא מבינה מה אני אומר,-

9

(מדברים ביחד)

10

ניר שוויקי:

לא ,סליחה ,תני לי לענות לך.

11

יוכי פלר:

הוא לא רוצה.

12

ניר שוויקי:

לא ,יוכי .את לא מבינה מה אני אומר .אני ,הפרשנות שלי של הנוהל

13

הזה ,היא מצב ,אירוע שמצדיק הארכת מהדורה הוא פיגוע שלוש

14

דקות לפני סוף מהדורה ורק אז אני מוכן ,אני לוקח אחריות מלאה.

15

את לא תגידי שאני לא לוקח אחריות .זה מה שהתכוונתי לומר

16

ואמרתי ,או שאני נמצא במקום הזה שאני לא מאריך ,כי לדעתי

17

הפרשנות של הנוהל בעולם הזה ואני כבר לפני חודשים רציתי

18

והדבר הזה התארך וכל האנטי וההנהלה והדברים האלה וזה ,אני

19

אומר לך ,אני חושב שאם חוזרים לתשע ,זה רק פיגוע לפני .ואם לא,

20

זה ההתנהלות כמו שבורבא אומר .אין מצב ביניים.

21

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אתם יודע מה? יש לי רעיון אחר.

22

ניר שוויקי:

ולא לא לקחת אחריות ,נהפוך הוא .אני לוקח אחריות,-

23

(מדברים ביחד)

24

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

רוצים תשע ועשרים .בואו נגיד בחודש הזה תשע ועשרה.

25
26

יש לי רעיון .start up ,תקשיבו" .קשת" ו"רשת" רוצים תשע11 .

ד"ר מיכל שפירא:

אבל מה הם יכניסו בעשר דקות האלה?
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1

מרה מרו סנבטו:

שיורידו את המגזינים ,שיקצצו במגזינים ,אווה ,אני לא מבינה.

2

עו"ד הילה שמיר:

לא ,רגע .זה יהיה ככה,

3

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

פשרה טובה ,זה ששני הצדדים או מרוצים באותה מידה או לא
מרוצים באותה מידה.

4
5

ד"ר דליה זליקוביץ':

אבל למה ,לחודש?

6

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

כן ,לחודש.

7

עו"ד הילה שמיר:

רגע ,נעמיד את זה רגע במסגרת הנכונה .זה לא פורץ את השמונה

8

עד תשע של ועדת טלוויזיה .זה אומר ככה :בהחלטה המרכזית

9

מחכים גם לשמוע ולקבל את הנתונים והוספתי עוד משהו ,תיכף אני

10

אגיד לכם ,מדברים שנאמרו פה ,שאני חושבת שצריכים להיכנס ,אם

11

כבר בודקים ולזה נקבל החלטה .אבל ,עד לקבלת החלטה ,מבחינת

12

ההתנהלות החודשית ,ייבחנו הדברים בהתאם לדחיפות שלהם ,כמו

13

שניר אומר ,הדברים הדחופים ביותר ובכל מקרה ,שזה כאילו הנחייה

14

של המועצה לניר ,מבלי להיכנס ,להיות העורכים הראשיים ,לא

15

יאוחר מתשע ועשרה.

16

ניר שוויקי:

אבל זה לא כלום ,זה בעיה.

17

עו"ד הילה שמיר:

למה?

18

ניר שוויקי:

ככה,-

19

(מדברים ביחד)

20

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אוטומטית תיתן עד תשע ועשרה.

21

ניר שוויקי:

אז בואו נקבל החלטה עכשיו,-

22

יוכי פלר:

אני לא יכולה להצביע על כזה דבר,-

23

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

יוכי ,בסדר.

24

עו"ד הילה שמיר:

זה גם אופציה.

25

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אני אומרת כזה דבר,

26

יוכי פלר:

ההצעה הראשונה שלך הייתה הנכונה לדעתי.
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1

עו"ד הילה שמיר:

לא ,את התנגדת לה גם.

2

יוכי פלר:

לא ,התנגדתי .אבל אני לאט לאט,-

3

עו"ד הילה שמיר:

תציעי עוד הצעה ואולי גם זאת,-

4

(מדברים ביחד)

5

יוכי פלר:

כולם פה נהיו לי רחמנים .תאספו את הדמעות ,-שני האחוז האלה

6

לא מזיזים לי ואני אומרת לך ,שהם רוצים אצבע והם יקחו את כל

7

היד ואני ,זה מה שאני רואה בחמש שנים האלה.

8

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אתם רוצים שאני אעמיד להצבעה את ההצעות,-

9

עו"ד הילה שמיר:

רגע ,דקה .רק שלא יבלבל אותם .אני אומרת ,בכל מקרה ,זה

10

שמתקיים פה דיון ומוצעות הצעות ,זה הדבר הכי נכון שצריך לקרות,

11

כי בסוף ,כדי להגיד לא לבקשה שתשע ועשרים או תשע ארבעים או

12

עשרה ועשרה או לא משנה מה ,אתה צריך להראות שמהצד השני

13

עמדו השיקולים המקצועיים והציבוריים.

14

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

למה את לא יכולה עם תשע ועשרה?

15

יוכי פלר:

לא ,אני יכולה לחיות במצב שאנחנו אומרים ,-אני מציעה שהניסוח

16

יהיה ,הניסוח חייב להיות בהתאם לחוקים ולהוראות ,שזה בין שמונה

17

לתשע .במקרים מסוימים ומה שניר אמר או את ,לא חשוב ,יידון זה

18

ובכל מקרה לא יעבור את תשע בעשר דקות ,לחודש ימים ,עד

19

שישמע הצד של המנכ"ל ש ,-לא טוב?

20

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

מה לא טוב? מה הבעיה?

21

ניר שוויקי:

לא טוב ,אני אסביר רגע למה .תקשיבו רגע ,אם אתם רוצים תשע

22

ועשרה ,בואו נעשה קבוע לחודש תשע ועשרה .לא רוצה מקרה

23

שאתם תגידו לי :איפה הארכת? איפה לא הארכת? איפה כן.

24

יצחק בורבא:

25

(מדברים ביחד)

אתה צודק ,אל תיכנס לשם.

74

1

עו"ד הילה שמיר:

אני לא רוצה ישראבלוף ,אני אומר לכם מראש ואתם יודעים שזה
יהיה,

2
3

ד"ר דליה זליקוביץ':

עד עכשיו היה ישראבלוף.

4

ניר שוויקי:

אני אומר את זה ברור.

5

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

רגע ,אז זה הצעה שמקובלת ,-אז בלי ישראבלוף,

6

יוכי פלר:

אז למה אתה מוכן להמשיך ,ניר?

7

ניר שוויקי:

אני לא מוכן להמשיך.

8

יוכי פלר:

אני רוצה לראות איך הם יחיו בחודש ימים בין שמונה לתשע ,אם
יקרה משהו במדינת ישראל .בואו ננסה ,מה אכפת לכם?

9
10

דורלי אלמגור:

נראה לי לא טוב תשע ועשרה ,אני אגיד לך למה .זה נראה שאנחנו
ממש לא יודעים מה אנחנו רוצים מהחיים שלנו ,באמת.

11
12

עו"ד הילה שמיר:

זה כאילו לא מה שהם ביקשו ומצד שני (לא ברור).

13

דורלי אלמגור:

זה פשוט מן משהו כזה ,כמעט חבל על הזמן שהם באו לפה.

14

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אז מה את מציעה?

15

דורלי אלמגור:

אז רק שנייה .ראשית ,אני רוצה להגיד ,שאם אנחנו ,בכל זאת היה

16

פה דיון .אם אנחנו חושבים שיוסי ורשבסקי לא ישנה יותר מדי את

17

דעתנו מבחינת הטיעונים הענייניים שלו ואנחנו רוצים,

18

עו"ד הילה שמיר:

אנחנו לא יודעים ,לכאורה אני רוצה לשמוע,

19

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אנחנו עושים פה מחווה אנושית.

20

דורלי אלמגור:

אנחנו עושים מחווה ,אני אומרת ,בואו נשים את הדברים .אנחנו

21

עושים פה מחווה אנושית בעיקר .ואם יש לנו איזה שהוא כיוון ,בואו

22

נלך יותר לכיוון שיש לנו .אם אנחנו חושבים שאנחנו נרצה להאריך

23

את זה בסוף ,בואו נישאר עם תשע ועשרים ולא נשגע גם את

24

הצופים,

25

עו"ד הילה שמיר:

אוקי ,אז מה את מציע בביניים?
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1

דורלי אלמגור:

שהמהדורות כל ,שמדי יום יש פרסומים בעיתונות וכל יום שני
מציעה אחת משתי

2

וחמישי אנחנו ,גם לנו יש (לא ברור) .אני

3

האפשרויות :או עד תשע פלוס נוהל שבכלל לא קשור לבקשה

4

הפרוגרמתית שלהם ,שהוא המצב הרגיל ,שאם יש פריצת שידור אז

5

מפסיקים את השידורים ומשדרים חדשות,

6

עו"ד הילה שמיר:

נקרא לזה מקרה חירום,

7

דורלי אלמגור:

מקרי פריצות שידור ,שבכלל לא קשור לדעתי לחדשות ,אז הוא יכול

8

לאשר .זה מקרים שבשוליים .או עד תשע ,עם הסמכות הזו ,שנראית

9

לי סמכות מובנית ,בלי קשר לנוהל .או שאנחנו אומרים :בואו נשאיר
את המצב הקים כמו שאומר בורבא ,אנחנו לא נעשה מעצמנו צחוק,

10
11

יצחק בורבא:

רק חודש ,וזה לא אומר את דעתי מה יקרה אחרי ,ההיפך.

12

דורלי אלמגור:

אז נגיד את תשע ועשרים .אם אנחנו מרגישים שאנחנו לא מספיק

13

סגורים ואנחנו עדיין רוצים להתבלט בשאלה הזאת ,נעשה את זה עד

14

תשע ועשרים .אחת משתי אלה .אני דווקא מתנגדת למשהו באמצע,

15

כי זה מעביר מסר נורא לא ברור ,אנחנו נראים פשוט על הפנים

16

כשאנחנו עושים משהו באמצע.

17

יצחק בורבא:

אמצע זה הכי גרוע וזה מכניס גם את המנכ"ל בפועל,-

18

יוכי פלר:

אני גם רוצה להגיד משהו ,אווה .אנחנו שוכחים ,שכל הדיון היה,-

19

ד"ר דליה זליקוביץ':

לא יקרה שום דבר אם נעשה את אותו דבר ,כלום.

20

יוכי פלר:

כל הדיון היה על תכנים והוספת מגזינים .שום דבר מהדיון לא היה

21

על ההכרח הפיגועי או ההכרח הביטחוני של מדינת ישראל ולכן אסור

22

לנו ,אסור לנו להחליט ,כי ההחלטה היא עקרונית אחרת .האם אנחנו

23

רוצים מגזינים ומהדורת חדשות של שעה ועשרים,

24

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אז מה את מציעה?

25

ד"ר דליה זליקוביץ':

את לא יכולה (לא ברור),

26

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אז מה את אומרת ,שמונה עד תשע.

76

1

יוכי פלר:

שמונה עד תשע,

2

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אנחנו מתכנסים לשתי הצעות .אופציה של שמונה עד תשע ,אופציה
להשאיר את המצב  as isלחודש.

3
4

(מדברים ביחד)

5

עו"ד הילה שמיר:

רגע ,אבל יש שתי הצעות להצבעה ,אז בואו תשמעו אותן,

6

ד"ר דליה זליקוביץ':

תראו ,עם כל העובדה שאני נגד הארכה ,שזה חד משמעי ,עם כל

7

ההתנהלות העקומה הזאת ,שכל יום שולחים לו בשש את ה.sms-

8

אם עומד לפנינו ,לתת סטירה ככה לערוץ בצורה שכאילו אנחנו לא

9

מתחשבים בשום דבר לעומת לתת לו את הכבוד לעוד חודש ,אני
אתן לו את הכבוד לעוד חודש .מגיע להם את זה.

10
11

יוכי פלר:

מה השתנה בגישה שלנו מבחינת המגזין ,אני רק רוצה לשאול?

12

ד"ר דליה זליקוביץ':

לא ,אני לא נכנסת אפילו לזה ,אני נגד.

13

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

היא אומרת רק בפן האנושי לתת ליוסי את החודש.

14

ד"ר דליה זליקוביץ':

למרות שאני יודעת מה אני אצביע.

15

יצחק בורבא:

מאה אחוז ,נכון וזה לא קשור איך שהיא תצביע.

16

(מדברים ביחד)

17

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

טוב ,חברים .בואו נתכנס.

18

מרה מרו סנבטו:

אני דווקא חושבת ,אם אנחנו נשאיר את זה כמו שהיה ,המקורי,

19

משמונה עד תשע ,בחודש הזה יהיה לנו את האפשרות לראות את

20

ההתנהלות שלהם .ואז תהיה לנו החלטה יותר טובה ,אחרי שנפגוש

21

את יוסי.

22

יוכי פלר:

זה יהיה נהדר ,-שנתיים תשע ועשרים ובחודש תשע.

23

מרה מרו סנבטו:

אני אומרת ,החודש הזה יכול להיות לנו מבחן דווקא טוב ,לראות
אותם ,איך הם מתנהלים לפי שמונה תשע.

24
25
26

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

כן ,אבל אז זה יכול ,אני אלך לצד השני ,אז זה בעצם אומר,
שהתעלמנו מהבקשה של יוסי,
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1

מרה מרו סנבטו:

האנושית.

2

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

האנושית וקיבלנו החלטה הפוכה בלי לשמוע אותו.

3

עו"ד הילה שמיר:

תגידי את שניהם ואז הצבעה .לא כל אחד בנפרד ,כדי שמי שמצביע
ידע מה שתי ההצעות.

4
5

יוכי פלר:

אבל גם נורא חשוב הניסוח .הניסוח חייב להיות בהתאם ל,-

6

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

הצעה מספר אחת ,להשאיר,-

7

סוהיר נאחס:

אבל עדיין לא רואה מקום למחקר.

8

ניר שוויקי:

רגע ,זה אחר כך.

9

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

חברים ,אנחנו נותנים חודש .אנחנו מדברים ,קודם כל ,החלטה

10

שאנחנו מקבלים ,החלטנו שהיא לחודש הקרוב או חזרתו של יוסי,

11

המוקדם מביניהם ,הופעתו של יוסי ,המוקדם מביניהם ,אם פתאום

12

הוא יצליח,

13

עו"ד הילה שמיר:

אני לא מציינת בכלל חודש ,אני אומרת בהקדם,

14

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

כן ,אוקי .אז זה לתקופת זמן מוגבלת ,עד ההופעה של יוסי .שתי

15

אופציות עומדות לפנינו .אחת ,להחזיר את המהדורות שמונה עד

16

תשע ,כשאורכה תקרה אך ורק בפריצות חירום או מקרים ש,-

17

עו"ד הילה שמיר:

הייתי אומרת ,קוראת לזה "במקרי חדשות דחופים" .זאת אומרת,

18

שזה יהיה ברור שזה לא מגזיני אלא זה במקרה חדשות דחופים ויש

19

צורך נקודתי .ממש להגיד ככה.

20

עידן אור:

שנייה ,אני יכול רגע להגיד משהו על זה? אנחנו נתקלים,

21

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

חייבים ,כי אנחנו בלחץ זמנים .כן ,דבר מהר.

22

עידן אור:

לא ,אנחנו מחר נצטרך ליישם את הדבר הזה ואנחנו נתקלים יום יום,

23

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אתה עוד לא יודע במה אתה צריך,-

24

עידן אור:

לא ,אבל תקשיבי ,זה הצעה קלה.

25

(מדברים ביחד)

78

1

עו"ד הילה שמיר:

אז זה אחד ,וכל זה במסגרת ,שגם בתוכה יש את הסקר שיהיה

2

בינתיים ,שיבדוק שני דברים :עמדות הציבור בנושא החדשות וגם

3

הנתונים ,לא יודעת אם צריך סקר ,אבל נתונים לגבי מה שדורלי

4

דיברה ,על איך (לא ברור) את התכניות שאחר כך ,בסדר? זה שני

5

הדברים לקבל עד הדיון הזה המהיר שיהיה וכל זה ,עד לקבלת

6

החלטה סופית.

7

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אוקי ,זה אופציה אחת .אופציה שנייה ,זה להשאיר את המצב כפי

8

שהוא ,שהוא ,יוכי ,גם ככה המהדורה היא שמונה עד תשע ,אבל יש

9

את האופציה בידי מנכ"ל הרשות להאריך להם ,האופציה היומית,

10

בנוהל הרגיל שהם עד שש צריכים לבקש את הארכה ,מטעמים כאלו

11

ואחרים ,כפי שהתנהל עד עכשיו.

12

עו"ד הילה שמיר:

בלי תלונות אחר כך לניר.

13

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

בלי תלונות לניר ,בלי תלונות לעצמי.

14

ניר שוויקי:

אני אמרתי מה הנוהל היום.

15

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

יוכי ,גם בלי הלקאה עצמית ,שלנו כמועצה.

16

(מדברים ביחד)

17

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אנחנו לוקחים מראש ,אנחנו יודעים שהמצב כרגע הוא לא המצב

18

הרצוי ,הוא לא המצב שאליו אנחנו שואפים ,אבל עקב הבקשה של

19

יוסי ,אנחנו עושים פריז על המצב ,כדי לאפשר לו להופיע.

20

עו"ד הילה שמיר:

וגם באופציה הזאת יש את שני האלמנטים שיברנו עליהם קודם,

21

שזה הסקר והבדיקה ברקע .כלומר ,זה יהיה בתוך .מי בעד אופציה

22

אלף?

23

יוכי פלר:

אני ורק אני וזה בסדר.

24

מרה מרו סנבטו:

מה זה אופציה אלף?

25

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

אופציה אלף זה ששמונה עד תשע.

26

עו"ד הילה שמיר:

למה אתם לא כותבים?
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1

ניר שוויקי:

מרה ,גם את ,לא?

2

מרה מרו סנבטו:

גם אני.

3

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

יוכי ומרה .מי בעד אופציה בית? אני נמנעת.

4

ליאת כהן:

שישה בעד.

5

עו"ד הילה שמיר:

אני אצטרך לפחות את הבסיס ,בסדר? דווקא בגלל שעלו פה שתי

6

הצעות .אני אנסה איזה .המועצה קיימה דיון ראשוני בבקשת ישראל

7

 11וחדשות  11להארכת מהדורת החדשות היומית עד השעה תשע

8

ועשרים .במסגרת הדיון ,שמעה המועצה את יועמ"ש ערוץ  11ואת

9

מנכ"ל חדשות הערוץ .זה חשוב ,כי היה מישהו מטעם הערוץ ,אשר

10

הציגו לפניה נתונים בנושא .בתום הדיון ולבקשת ישראל  ,11כי טרם

11

קבלת החלטה ,תינתן למנכ"ל ישראל  11הזדמנות להופיע בפני

12

המועצה ,מחליטה המועצה לזמן בהקדם ,אני כותבת בהקדם ,בלי

13

חודש ,את מנכ"ל ישראל  11לדיון וכן מחליטה כדלקמן :מהדורת

14

החדשות תישאר ,עד לקבלת החלטה אחרת ,זה חשוב להגיד את

15

זה ,כפי שהחליטה ועדת טלוויזיה ,היינו בין השעות שמונה לתשע.

16

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

יוכי ,חבל את מפסידה,

17

יוכי פלר:

בסדר ,זה לא הצעה שלי אז זה בסדר.

18

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

לא ,אבל יש פה ניסוחים,-

19

יצחק בורבא:

אבל יש לך אחריות כוללת.

20

אווה מדז'יבוז'  -יו"ר:

את רוצה רגע לחזור ש,-

21

יוכי פלר:

כן .אני סופרת את הימים לחודש ותוך חודש ,אם זה לא יהיה ,אז
חבל לכם על הזמן.

22
23

עו"ד הילה שמיר:

אני מנסה לנסח גם תוך כדי .עד לקבלת החלטה ,המהדורה תישאר

24

בין שמונה לתשע ,בהתאם להחלטת ועדת טלוויזיה .שתיים ,תיכף

25

נראה אם כדאי להפריד את זה או להכניס את זה הכול ביחד.

26

שתיים ,אני מנסה לרבע את המעגל בניסוח .אני לא אעשה את זה
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1

אחד ושתיים .עד לקבלת החלטה המהדורה נשארת כפי שהחליטה

2

ועדת טלוויזיה ,בין שמונה לתשע ,כולל האפשרות להארכה,

3

דורלי אלמגור:

מה זה קשור לוועדת טלוויזיה? זה לפי החוק.

4

עו"ד הילה שמיר:

בהתאם ל ,-את רוצה להגיד נוהל? בהתאם למצב שהיה החל
משנת ,2114

5
6

יוכי פלר:

לא ,למה את צריכה להגיד את זה .אסור להגיד את זה.

7

עו"ד הילה שמיר:

אני חייבת להגיד את זה.

8

מרה מרו סנבטו:

אבל זו לא הייתה החלטה של המועצה ,למה לכתוב את זה?

9

(מדברים ביחד)

10

יוכי פלר:

טעות שלכם לכתוב,

11

ד"ר דליה זליקוביץ':

זה כאילו שאנחנו מכשירים את מה שהיה.

12

יצחק בורבא:

אני מדבר ,כשאני יושב במועצה ,אני רואה את המהדורות בחיים לא
יסתיימו בתשע.

13
14

יוכי פלר:

תקשיב לי ,בורבא .כשאני היית פה במועצה,-

15

ניר שוויקי:

בהמשך למתכונת הקיימת.

16

עו"ד הילה שמיר:

אתם יודעים מה? אני אכתוב ,-בקשות להארכה יידונו כפי שנדונו עד
היום ,עד לקבלת החלטה סופית בעניין.

17
18

דורלי אלמגור:

אני לא בעד.

19

עו"ד הילה שמיר:

את לא יכולה להתעלם מזה לגמרי.

20

דורלי אלמגור:

התחלנו היום דיון ,נכון? זו הייתה יריית הפתיחה של הדיון .לא
סיימנו אותו.

21
22

יצחק בורבא:

אווה ,לחזק את הדברים של דורלי ,אנחנו בעצם לא קיבלנו החלטה.

23

לא על דיון ,אנחנו מחליטים להמתין להמשך הדיון ולא מחליטים

24

כלום.

25

(מדברים ביחד)
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